Innspill til ILOS' stillingsplan 2018-2022
Fra: Fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap
Dato: 9. oktober 2017
Fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap hadde diskusjoner om fagets fremtid og målsetninger i et
tiårsperspektiv på lærermøtet 18. september og på et oppfølgingsmøte 4. oktober. Som følge av
diskusjonen vil vi melde 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%)
Strategisk begrunnelse for stillingene:
Undervisningskvalitet- og behov
Om ti år vil tre av fagets faste ansatte ha gått av med pensjon (mens en fjerde vil slutte allerede i
januar 2028 og en femte i 2029). Det er viktig å være oppmerksom på at vi med disse tre mister de to
fast ansatte som har ansvar for eldre litteratur i sin stillingsbeskrivelse samt en universitetslektor som
har undervist mye i eldre litteratur. Det vil derfor være klokt å forberede disse avgangene ved at man
i perioden 2018-2022 tilsetter en førsteamanuensis med kompetanse i litteratur før 1800. (Vi har satt
1800 og ikke et tidligere årstall fordi vi ønsker å sikre et tilstrekkelig antall kandidater).
Vi ser videre at litteraturvitenskapen i stadig større grad orienterer seg også mot den ikke-vestlige
litteraturen og mot det forskningsfeltet som kalles "verdenslitteratur. Dette er en utvikling vi gjerne
vil være med på. Vi har allerede emnet LIT4380 Verdenslitteratur, men vi trenger å styrke vår
kompetanse innen feltet. Derfor ønsker vi en professor II med kompetanse i verdenslitteratur, som
både kan undervise i emnet og bidra til økt kunnskap om og interesse for verdenslitteratur blant de
fast ansatte. Vi ser for oss at flere lærere kan bidra inn i undervisningen sammen med denne, slik at
det skjer en kunnskapsoverføring. I tillegg vil en professor II kunne holde workshops og seminarer.
I et tiårsperspektiv ønsker vi også å bidra til et tverrfaglig undervisningstilbud i digital humaniora,
ettersom vi har verdifull kompetanse i fagmiljøet. Vi vil også undersøke muligheten for å etablere en
forskningslinje på masterprogrammet i allmenn litteraturvitenskap, for å styrke forbindelsen mellom
masternivå og forskning og opprettholde den gode rekrutteringen vi lenge har hatt til ph.d.-nivå.
Vi vil gjøre oppmerksom på at undervisning i litteraturvitenskapelige emner krever bred kompetanse.
På et enkeltemne undervises det vanligvis i ulike perioder, språkområder og teorier, og det tar lang
tid å opparbeide tilstrekkelig faglig bredde og helhetsforståelse. Vi kan derfor ikke basere oss på
utstrakt bruk av timelærere eller stipendiater (med smal kompetanse). Med dagens
bemanningssituasjon er vi svært presset når noen tar på seg et verv eller har forskningsfri eller frikjøp,
men nettopp pga kreative og interne løsninger har vi likevel ikke så høyt forbruk av timelærere. Den
forrige stillingsplanen inkluderte en stilling i allmenn litteraturvitenskap, og utlysningsprosessen ble
igangsatt, men deretter ble stillingen trukket.
Vi har høye gjennomstrømningstall både på bachelor- og masternivå, men vår ambisjon er at minst
to tredjedeler av studenter skal bli ferdige på normert tid. For å oppnå dette trenger vi forutsigbare
lærerkrefter som kan arbeide kontinuerlig med oppfølging av studentene fremfor timelærere.

Forskningsprofil, sammenheng med fagmiljøets potensial
De siste årene har fagmiljøets forskningsaktivitet fornyet seg ved at man i større grad enn tidligere
har organisert seg i forskningsgrupper. Vi ønsker å videreutvikle denne arbeidsformen, samtidig som
at vi anerkjenner enkeltforskerens verdi i de humanistiske fagene.
Forskningsgruppene er orientert mot ulike tematiske felt, ikke mot enkeltperioder, og hvis de skal
kunne nå sitt potensial, må historiske perspektiver integreres i forskningen på disse feltene. En ny
førsteamanuensis med kompetanse i litteratur fra før 1800 vil kunne bidra med slike historiske
perspektiver og slik øke kvaliteten på forskningen. Likeledes vil en professor II med kompetanse i
verdenslitteratur tilføre forskningsgruppene verdifulle perspektiver og innspill.
Potensial for ekstern finansiering
Forskningsgruppene har et stort potensial for å oppnå ekstern finansiering. Dette krever imidlertid
stor arbeidsinnsats, og det kan være vanskelig når undervisningssituasjonen er presset. En ny
førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap vil kunne avhjelpe arbeidssituasjonen.
Samfunnsbehov: behov i arbeidslivet og studentenes karrieremuligheter + formidling
Fagmiljøet ønsker å fortsette arbeidet med å fremheve studienes arbeidslivsrelevans, blant annet
gjennom seminarer og institusjonsbesøk og ved å synligjøre hvor mange sentrale aktører i kulturlivet
som har litteraturvitenskapelig kompetanse. Vi ønsker dessuten å øke vår kunnskap om hvordan
emner innen litteraturvitenskap og estetiske studier kan være relevante for lærere i skolen. Blant
annet vil vi undersøke om årsenheten i litteraturvitenskap kan tilbys som etterutdanningskurs. En ny
førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap vil kunne skape nødvendige rom for dette.
Fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap er svært aktive formidlere, og samfunnsrelevansen åpenbar
ettersom litteratur er viktig for svært mange. Denne formidlingsaktiviteten er tett knyttet til
forskningen vår. For å kunne opprettholde stor formidlingsaktivitet og tett samfunnskontakt er det
viktig at vi er tilstrekkelig med ansatte som kan ta hånd om interne anliggender. En ny
førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap vil kunne bidra til dette og vil også sikre at vi fortsatt
kan stille med kompetanse om eldre litteratur. En professor II i verdenslitteratur vil videre kunne
formidle ikke-vestlig litteratur og bidra til at den enkeltes formidlingsrepertoar utvides.
Potensial for samarbeid/tverrfaglighet
Vi vil fortsette samarbeidet som allerede er etablert, både internt på HF (gjennom bl.a. Estetiske
studier) og eksternt (bl.a. kjønnsforskning, samfunnsmedisin og psykologi). Vi vil også vurdere et
tverrfaglig samarbeid om digital humaniora, og vi vil styrke kontakten med lektorprogrammet.
Konklusjon
Vi har behov for en førsteamanuensis som kan bidra på alle felt – undervisning, forskning, formidling,
komitéarbeid og faglige verv. Samtidig har vi spesialbehov for en førsteamanuensis med kompetanse
i eldre litteratur for å opprettholde den nåværende kompetansen i fagmiljøet. Denne vil også kunne
sørge for at undervisning, forskning og formidling på eldre litteratur fornyes. Videre ønsker vi å styrke
vår kompetanse på et felt som er i vekst: verdenslitteratur. En professor II vil kunne styrke vår
kompetanse i en fireårsperiode og bidra til kunnskapsoverføring, samarbeid og inspirasjon.
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Innspill fra fagmiljøene til ILOS’ nye stillingsplan 2018-2022
Engelsk språk
Status: Etter mange år med underbemanning og et stort antall overtidstimer i regnskapet til nesten
samtlige FVA, er engelsk språk nå dimensjonert omtrent «riktig» mht FVA (9,6 årsverk), gitt at antallet
studenter holder seg noenlunde stabilt. Vi har gjennomgått et generasjonsskifte, med flere avganger og
nytilsettinger over de siste 2-4 årene. Det er ventet 2 avganger i engelsk språk de neste 10 årene, 1
professorstilling innen translatologi, og 1 førstelektorstilling med hovedvekten av undervisningen
innenfor English for international students, fonetikk og oversettelse. Dette, sammen med det før nevnte
generasjonsskiftet, gjør at vi som et ungt og meget aktivt miljø kan være med og forme fagmiljøet i lang
tid fremover. Vi må sikre at undervisningsbehovet er dekket, at studietilbudet er relevant og oppdatert,
samt at vi fortsetter å produsere forskning av høy kvalitet. Engelsk språk ligger godt an mht
studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng, og alle våre FVA med forskningstid er aktive forskere
som publiserer jevnlig i gode, fagfellevurderte kanaler; det samme gjelder én FVA uten forskningstid.
Engelsk språk har én FVA med et stort, NFR-finansiert prosjekt innen diakron lingvistikk (som også har en
postdok-stilling), samt to PhD-studenter innen Idiomaticity-prosjektet. Vi har et godt arbeidsmiljø,
preget av gjensidig respekt og samarbeid.
Impact, samfunnsbehov, etc.: Engelsk står i en unik situasjon som et «fremmedspråk» i Norge som
faktisk ikke lenger defineres som fremmedspråk,1 hvilket fordrer at universiteter og høyskoler kan tilby
skolering i engelsk for lærere/lektorer, fremtidige akademikere og alle som trenger engelsk i
samfunnet.2 HUMEVALs rapport konkluderer med at engelsk språk ved UiO er et meget godt fagmiljø, og
trekker frem to impact cases med stor samfunnsmessig betydning: lærebøkene i engelsk grammatikk for
universiteter, høyskoler og den videregående skole (Hasselgård, Johansson, Lysvåg) og ENPC/multilingual corpora.
Førstnevnte har hatt stor samfunnsmessig betydning fordi så mange velger å studere engelsk – blant
dem et stort antall lærere – og har hatt lærebøkene på pensum; disse lærerne underviser så i engelsk
grammatikk etter modell av lærebøkene. Rapporten fremhever at lærebøkene i grammatikk er
korpusbasert/empiriske og at de derfor identifiserer en rekke områder hvor engelsk skiller seg fra norsk,
og hvor engelsk produsert av norske innlærere skiller seg fra engelsk produsert av morsmålsbrukere.3
Det påpekes i rapporten fra Panel 4 at dette er en «a well-evidenced and highly credible impact case
study in which high quality scholarship directly impacts on teaching» (s. 37).
For det andre var fagmiljøet i engelsk språk svært tidlig ute med korpusbygging.4 Rapporten fra Panel 4
oppfordrer til at de korpus-relaterte områdene bør gis prioritering og støtte i fremtiden.5 Flere FVA i
engelsk språk holder på å kompilere korpora nå: innlærerspråk (TRAWL ved Dirdal i samarbeid med
1

Stortingsmelding 25 (2016-2017), s. 59. Derfor behandles ikke engelsk så inngående som de andre fremmedspråksfagene fransk, tysk og spansk, men se avsnitt 6.3.3.
2
Jf. Stortingsmelding 25 (2016-2017): s. 57 om engelsk som forskningsspråk, s. 58 om samfunnbehovet for god
fremmedspråkskompetanse. Stortingsmelding 16 (2016-2017) fastslår at lærerutdanningsinstitusjonene skal
prioritere norsk, engelsk, matematikk, samisk og norsk tegnspråk (s. 20).
3
HUMEVAL-rapporten om Impact cases, s. 242-244.
4
HUMEVAL-rapporten om Impact cases, s. 273-275.
5
Det står bl.a. «at the grassroots level, significant academic leadership is being shown within individual research
groups, especially in relation to the corpus-based study of the language» (HUMEVAL, Panel 4, s. 17) og at UiO
burde se på styrken til engelsk språk innen korpus-kompilering og analyse (s. 37).
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andre institusjoner, og VESPA ved Ebeling og Hasselgård), eldre germansk (Bech), og lateraler (akustisk
fonetikk, Stenbrenden i samarbeid med Ophaug på tysk); andre har nylig avsluttet prosjekter i
korpuskompilering (Thaisen, Middle English Scribal Texts og The Malaga Corpus of Early Modern English
Scientific Prose).
Undervisning: Engelsk språk gir mye og god undervisning på alle nivåer: i innføringsemnene i
grammatikk og fonetikk, og på bachelor-, master- og PhD-nivå. Vi har en stor og solid emneportefølje
med god studenttilstrømming. Antallet masterstudenter har holdt seg stabilt – om enn litt lavt6 – de
siste årene, og vi tilbyr både master i engelsk språk og LAMUSO, som er en dobbeltgrad vi gir i
samarbeid med Université Catholique de Louvain (Belgia). Det er en stor grad av tverrfaglighet på mange
emner, i og med at mange FVA forsker på kontrastiv analyse (fortrinnsvis engelsk og norsk, men også
engelsk og andre språk), innlærerspråk og idiomatisitet, og dette reflekteres i emnenes innhold, pensa
og læringsmål. Tilbudet om å skrive master i oversettelse av litterære tekster gjør at vi samarbeider med
ansatte i engelskspråklig litteratur. Vi har høye studenttall og god gjennomføringsprosent.
Forskning: FVA i engelsk språk publiserer jevnlig og i meget gode, fagfellevurderte kanaler, til tross for at
vi konkurrerer internasjonalt med alle andre som forsker på engelsk språk. Nesten samtlige FVA bruker
korpusmetoden i sin forskning, og forskningen holder meget høy standard («very good to excellent»
ifølge rapporten fra Panel 4, s. 18).7 Det meste av forskningen faller innenfor to fagfelt: kontrastiv
analyse, inkludert innlærerspråk, oversettelse og fonetikk (Bech, Behrens, Dirdal, Ebeling, Hasselgård,
Stenbrenden), og diakron lingvistikk (Thaisen, Bech, Stenbrenden). I tillegg kan vi vise til forskning
innenfor (generativ) pragmatikk på meget høyt internasjonalt nivå (Allott).
Visjoner og mål de neste 10 årene: HUMEVAL-rapporten utpeker engelsk språk ved ILOS som det beste
miljøet av sitt slag i Norge,8 og den samme rapporten oppfordrer UiO til å støtte korpus-satsningen i
fremtiden, og gi mer konkret støtte til forskergruppen i historisk lingvistikk.9 Vår visjon for engelsk språk
er å være et dynamisk og robust miljø med en sterk forankring i empirisk forskning og forskningsbasert
undervisning. Her har vi potensiale til fortsatt å være det ledende fagmiljøet nasjonalt, og samtidig
styrke vår posisjon internasjonalt. Vår styrke er, og bør forbli, forskning innen kontrastiv analyse,
innlærerspråk, annenspråkstilegnelse, oversettelse og historisk lingvistikk, det meste underbygget av
data fra korpora, som vi må fortsette å kompilere og oppdatere. Det er derfor ønskelig å ha 10 100%
stillinger innen engelsk språk om 10 år.
Vi ser det derfor som absolutt nødvendig at vi opprettholder stillingen i translatologi, siden feltet har
stor arbeidslivsrelevans, og oversettelse er tverrfaglig av natur, siden det knytter sammen språk,
litteratur og kulturkunnskap. Det er også et uttalt samfunnsbehov for oversettere, så studentene har
gode karrieremuligheter etter avlagt grad.10 Mht samfunnsmessig impact er altså oversettelses-baserte
studier for viktige til at de kan undervurderes. Vi tilbyr allerede en master i oversettelse (engelsk-norsk)
hvor engelsk språk samarbeider med engelskspråklig litteratur (Eikli), og vi trenger minst én 100%
førstestilling innenfor translatologi som lingvistisk disiplin for å opprettholde og styrke dette
6

Dette er en nasjonal tendens for både nordisk og engelsk, jf. rapporten Humanister i arbeidslivet (s. 34, s. 78).
Det sies at «The researchers in English Language are clearly well-connected, and well-regarded, nationally and
internationally» (HUMEVAL, Panel 4, s. 36).
8
«Overall, the publications analysis provided by NIFU confirms the pre-eminence in Norway of English at Oslo»
(HUMEVAL, Panel 4, s. 36).
9
HUMEVAL, Panel 4, s. 65-66.
10
Jf. rapporten Humanister i arbeidslivet om engelsk generelt (s. 18, s. 74, s. 77-78).
7
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samarbeidet. Det er naturlig at en slik stilling knyttes til engelsk, siden (1) engelsk er det største
fremmedspråksfaget på ILOS, (2) det er størst behov for oversettere som behersker engelsk på høyt nivå,
og (3) masteren i litterær oversettelse er i engelsk-norsk. Videre kan stillingen begrunnes i HUMEVALs
positive vurdering av korpusbygging og –bruk ved fagmiljø for engelsk språk: vi har over lang tid bygget
opp parallellkorpora som inneholder oversettelser på flere språk, og disse korporaene er derfor
skreddersydd forskning både på oversettelse som fenomen og på konkrete oversettelser, av
profesjonelle såvel som nye oversettere. Gitt oversettelsesfeltets popularitet blant studenter og dets
historisk viktige status i det norske samfunn, anser vi det også som svært sannsynlig at vi kan tiltrekke
ekstern finansiering for PhD-stillinger innenfor feltet.
Mht forskning er vår visjon at (1) andelen publikasjoner på nivå II er blitt større om 10 år, og at (2) vi har
et enda større volum publikasjonspoeng, regnet i antall poeng per FVA med forskning. Dette kan oppnås
ved f.eks. kollega-basert fagfellevurdering før forskningen sendes til vurdering i publikasjonskanalene,
slik at den har et enda høyere nivå i utgangspunktet. Antall sampublikasjoner kan også økes.
Mht studier og utdanning, ser vi et klart potensiale for å øke antallet avlagte studiepoeng og grader over
de neste 10 årene. Vi har høsten 2017 foretatt en rekke grep som skal senke strykprosenten i
innføringsemnet i grammatikk, og samtidig øke både gjennomføringen og gjennomstrømmingen
generelt. Eksempelvis har vi utvidet grammatikkforelesningene til 2 timer per uke, vi tilbyr seminarer i
praktisk oppgaveløsning med en gjennomføringsstipendiat som underviser, og det drives en Facebookside (Bech) for innføringsemnet i grammatikk, hvor det formidles faglig informasjon, men hvor tanken
også er å skape en kullfølelse blant studentene. Vi har i tillegg invitert bachelorstudentene til samtaler
med FVA, med tanke på å utrede studentenes planer for, tanker om, og utfordringer med, studiene. Hvis
vi kan identifisere hva som skal til for (1) å gi studentene en bedre fagtilhørighet og (2) å skape bedre
oversiktlighet over studieløpet, vil dette øke gjennomstrømmingen betraktelig, jf. profesjonsstudier som
psykologi og medisin, hvor gjennomstrømmingsprosenten er høyest. Da vil vi måtte trenge ressurser for
å gjennomføre disse grepene på permanent basis. Vi foreslår derfor å utlyse førstelektorstillingen som
en 100% lektorstilling, hvor den som ansettes skal dekke undervisningsbehovet der det måtte finnes,
men hvor også en del av stillingen går til slike studiebyggende tiltak, f.eks. seminarer i praktisk
oppgaveløsning, seminarer i hvordan man skriver en (semester)oppgave innenfor engelsk språk,
innføring i akademisk engelsk, etc. 11 Arbeidslivsrelevansen kan også uttrykkes mer eksplisitt i
undervisningen (jf. rapporten Humanister i arbeidslivet, Tabell 6.1).
Samlet sett dekker FVA på engelsk språk de fleste disipliner i lingvistikken, men vi mangler noen med
primærkompetanse innenfor sosiolingvistikk, og vi burde ha flere FVA med spesialkompetanse innen
fonetikk (det er nå bare én FVA med slik kompetanse). Alternativt kan derfor den ledige
førstelektorstillingen utlyses som en førstestilling med spesiell vekt på sosiolingvistikk/fonetikk.
Etter å ha hatt et historisk lavt antall PhD-kandidater i en årrekke, har engelsk språk nå en
gjennomføringsstipendiat samt to doktorgradsstipendiater innenfor Idiomaticity-prosjektet; det er også
en postdok-stilling tilknyttet det NFR-finansierte prosjektet «Constraints on syntactic variation: noun
phrases in early Germanic languages», ledet av Bech. Her ser vi et stort potensiale for forbedring, da
11

Se også rapporten fra Panel 4 i HUMEVAL, avsnitt 2.9. Stortingsmelding 25 (2016-2017) sier om engelsk at
«Avgangselevene fra videregående skole er ofte dyktige muntlig, mens det skriftlige nivået er mer varierende. Det
krever utdannelse og ofte også erfaring å kunne velge riktig stilnivå, oppfylle sjangerkrav osv.» (s. 63), noe vi ser
tydelig i kvalifiserende oppgaver, semesteroppgaver, hjemmeeksamensessay, etc.
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rekruttering til fagmiljøet er særdeles viktig: vi har sterke forskningsmiljøer innenfor korpuslingvistikk
generelt, kontrastiv analyse og diakrone studier. Vi har derfor som ambisjon å få minst to PhD-stillinger
innenfor historisk lingvistikk i løpet av de nærmeste årene, samt ytterligere to stillinger innenfor
relevante områder de neste 10 årene (eksempelvis innen oversettelse, fonetikk, innlærerspråk).

1
To: ILOS Leadership and the Departmental Steering Committee
From: Mark Luccarelli, Convener for ENGLABS
Date: 9 October 2017
Re: ENGLABS requirements for positions 2018-2022 (period 1); 2023-2027
(period 2)
I. Summary:
Period 1: we require three (3) replacement positions and will apply for two (2)
project-driven positions
Period 2: we require one (1) replacement position
II. Logistical background:
Recent hiring in American literature (2 Assoc. Prof.), British/American Studies (1
Assoc. Prof./pending) and English Lit/American and British Studies (2 university
lecturers/pending) are expected, when completed, to alleviate what has been a
chronic problem in staffing; however, this favorable outcome is calculated on the
basis of net additions to current staffing. As staffing decreases due to retirements
in period 1 (one retirement has occurred and two are pending), we will be right
back to a position of shortage in teaching staff if replacements are not found. In
short to maintain the beneficial effect of recent gains in staffing, we shall require
three replacements positions in period 1.
III. Teaching background:
As a field we encompass (1) literary studies (2) cultural studies, (3) civilization
and historical studies (Area Studies). These related yet differing subjects and
approaches are critically important to engaging student needs and interests.
Working in association with English language courses, we aim to acquaint
students with of English studies as a field, providing them with the depth of
knowledge that comes from canonical literature and area studies, as well as
current developments in cultural studies. In addition we provide them with the
opportunity for them to specialize, particularly at the Master’s degree level.
IV. Research background:
As a field the interaction among the three disciplines are critically important to
realizing the full research potential of the section. Currently members of the
department are involved in three projects, (1) Literature, Rights and Imagined
Communities, (2) Discourses of the Nation and the National, (3) Biopolitics of
Disability, Illness, and Animality and one research group ILLREP.
Over the last month or so we have managed to identify two themes that are
representative of the interests in the department and address the type of projectlinked socially useful research which we have been asked to develop. These are
research groups from which we plan to develop projects. We are interested in
linking projects to externally funded positions, but have no specific proposals for
research-linked positions at this time.
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V. The field in service to society:
We are committed to improving performance in regard to student retention and
graduation rates. Obviously we have not had time to address this issue, but we
are looking forward to a broad discussion in the context of the entire School of
the Humanities. Any solution to this problem that does not entail diminishment
of the quality of the educational experience on offer, or an across the board drop
in standards, should carefully consider the need for student support services.
In regard to the requirement of directing research to social needs we have made
important contributions to this already and look to deepen those as suggested in
the discussion below. We are committed to producing knowledge that is useful in
addressing social problems; however, we must also respect the integrity of the
field of study. There is always a risk that in opting solely for contemporary
approaches in response to present-day problems we might undermine the
integrity of the field and the depth of knowledge required to make sound
judgments over time.

VI. Proposed Research groups
Research group #1:
Text, narrative and idea: temporality and the uses of the past in literary
and historical studies
This research group aims to foster inquiries into the historical production of
meaning in the reception of literary and political texts. It aims to include
research in texts of all periods, including contemporary texts: the focus is on the
ways in which the processes of interpretation take place in what can be thought
of as a dialogue between aspects of the past and aspects of the present.
Reception Studies1 tends to take its bearings from the observation that all
readings of every kind of text are temporally situated, and that their reception
necessarily reflects the position of the reader. In other words, texts are
historically situated not in one past but in many pasts, acquiring new meanings
in the contextual frame of each reader’s present. No reading is divorced from
past readings, or indeed from the protean configurations by which the past
makes itself felt. While no individual reading of a text is fully recoverable, it
nonetheless leaves innumerable traces in culture and in the historical record.
The scholar’s aim, ideally, is to be always conscious of historical situation and the
plurality of history itself through its contextualizations, which are potentially
endless and which are never understood as essential or static, but provisionally
reconfigured as patterns and developments observed in the historical record at
any given time. In other words, the ideal is to be true to ‘the historical’ in a sense
that privileges neither present nor past, and while conceding the anchoring
weight of the historical record, to understand both the present and the past as
1 A full bibliography of the critical literature relating to Reception Studies is found in Ika Williams,

Reception (New Critical Idiom), Routledge, 2017.
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something situated but never finalized, as history itself cannot be finalized. We
cannot read the past in terms of abstract meta-historical narratives, nor narrate
it backwards from a presentist position, nor understand the present as the
outcome of historical determinism. Reception Studies aims to offer an alternative
to both positivistic historicisms as well as to the many ‘presentisms’ that are
always on offer. The value of this approach is its capacity to liberate the past
from the tyranny of the present, while at the same time using the receptions
though which the past is mediated (which always exist in ‘the present’) as a
critical tool of historical understanding. Its methods include textual exegesis,
reception studies, history of ideas, social and political theory.
Applications of the approach:
1. Literary and cultural modernism.
Among the many exemplary cases of reception seen in the mutual impact of
literature and scholarship, one of the most famous is the way the championship
by Modernist writers such as T. S. Eliot of the so-called Metaphysical poets of the
seventeenth-century not only served to articulate a Modernist aesthetic, but also
to focalize seventeenth-century poetry within the academic canon for the rest of
the twentieth century and beyond. Seventeenth-century poetry is mediated in
great part though the poetry of the Modernist poets and critics. A historically
sensitive reading of each body of work in light of this mediation offers many
opportunities for re-contextualization, and casts light on much present-day
literature that relates to both or either of these historical periods. Other
examples are easily found: Ezra Pound, Virginia Woolf, James Joyce and countless
other writers severally responded to literature of the past in works that in
various ways contributed to shape the ways in which that earlier literature is
perceived today. Indeed reception works by endless routes, backwards and
forwards in time: if Joyce contributed to shape or redirect or re-contextualize the
study of Homer, the resultant academic reception of Homer now shapes and
contextualizes the reception of Joyce.
2. Political literature: the impact of ideas
While the project certainly provides scope for studies that understand the
subject of their inquiry in terms that are either specifically literary or specifically
social and political, it welcomes interdisciplinary approaches. Reception studies
can be linked to the study of political literature, where ENGLABS holds particular
expertise on the late seventeenth and eighteenth centuries, manifested through
our Master’s course, ENG 4500. John Locke’s Second Treatise of Government is,
for example, seen as a central work of political literature today, and held to have
had considerable influence in the eighteenth century (most notably, perhaps, on
the American “founding fathers”), but to what extent was Locke really read at the
time, and by whom? Or in other words: is the current view of Locke as a great
political thinker one we are projecting back into a past where he may not
necessarily have held such a prominent position? Or to take a different example,
traces of the ideas presented by Edmund Burke in his Reflections of the
Revolution in France can be found in much of the political pamphlet-literature
written in Britain in the 1790s but, as of yet, not comprehensive study of Burke’s
“impact” has been undertaken. One of the most prominent examples of Burke’s
impact can arguably be found in Hannah More’s widely influential governmentsubsidised anti-radical tracts of the 1790s, which have recently been read as
important contributions to the reception of Burke, as well as to the development
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of conservative thought in the early nineteenth century. Thus, to what extent
were popular perceptions of Burke’s ideas and political arguments based on the
widely read tracts written by More?
Potential projects:
1. Symbolic Nation Building: the historical impact of memory and the uses of the
past
2. Processes of canon formation and the historical impact of the study of English
literature (and language) in Europe since WW2
Juan Pellicer
Atle Wold
Mark Luccarelli
Research group 2
Rhetorics of Identity: (Literary and Cultural Analysis in the Social World)
For both scholars of English and American Literature and of North American
studies, much scholarly focus necessarily falls on texts and discursive structures.
The research and teaching practices of the ENGLABS section constitutes a rich
body of knowledge concerning the mechanics, strategies, and functions of textual
and discursive structures. We seek to mobilize this expertise by organizing our
scholarly and intellectual activities around a research project on “Rhetorics of
Identity”. Both rhetoric and identity play crucial roles in literary and historical
texts, but both are also powerful forces in the broader political, social, and
cultural world. By focusing on expansive conceptions of rhetoric and of identity,
we seek to make connections between our different areas of research and
pressing political and social issues of the day.
Much recent scholarship emphasizes the fact that individual and collective
identities are the product of rhetorical invention. The national, cultural, religious,
and sexual identities that individuals and groups use to orient themselves in the
world are rhetorical structures, forms of meaning that can productively be
analyzed by way of the methodological tools of literary, cultural, and historical
analysis. Our research project seeks to connect our ongoing research interests to
an examination of the multiple political, philosophical, and cultural implications
of the way identity is structured.
In doing so, we draw on the strengths of existing research and research groups
and lay the groundwork for new projects and new scholarly networks. Four
projects currently connected to studying different rhetorics of identity are
currently active in the section: The Discourses of the Nation and the National;
Literature, Rights, and Imagined Communities; Biopolitics of Disability, Illness,
and Animality (BIODIAL); and ILLREP. These groups are working on different
conceptions of national identity, racial identity, gender identity, human identity,
and posthuman identity.
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In addition, our focus on Rhetorics of Identity provides a conceptual space for
new projects. Mike Lundblad, Bruce Barnhart, and Rebecca Scherr have been
discussing possible collaboration/s around the topic of Rhetorics of Racial
Identity, and Mark Luccarelli and Bruce Barnhart have been exploring the
possibility of an interdisciplinary project on literary and historical approaches to
Rhetorics of Political identities, with emphasis on national formation,
symbolization and de-symbolization. Both of these potential projects, and
indeed the whole Rhetorics of Identity rubric, are rich sites of possible
connections to other research projects and centers, both within UiO and
internationally.
Bruce Barnhart
Mark Luccarelli
VII. Positions
The positions are replacement positions required to fulfill our current teaching
responsibilities and to press ahead with our research priorities as outlined in
this report. Positions specifically linked to projects are not included in this
proposal as projects have not yet been developed. The order of presentation
follows the order of actual (in the first case) and expected retirements. In regard
to the first two positions the section has not discussed which of these two
positions should be prioritized.
1. Associate Professor in World Literature in English
Projected hire date: 2018-II.
The person appointed must be able to teach World and British literature at all
levels (bachelor, master and PhD). Assessment will emphasize the following
competences and skills:
• Academic qualifications and academic production in World and British
literature with emphasis on works published within the last 5 years.
Originality and innovative thinking will be weighted more heavily than
quantity. Applicants who can link their research to the Department’s
prioritized research area “Rhetorics of Identity” and “Literature Rights
and Imagined Communities” are given priority.
• Academic qualifications and experience to teach one or more of the following
departmental courses: ENG1303 and ENG 2321/4361 Colonial and
Postcolonial Literature.
2. Associate Professor in British Literature
Projected hire date: 2020-II.
The person appointed must be able to teach British literature at all levels
(bachelor, master and PhD). Assessment will emphasize the following
competences and skills:
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• Academic qualifications and academic production in British literature with
emphasis on works published within the last 5 years. Originality and
innovative thinking will be weighted more heavily than quantity.
Applicants who can link their research to the Department’s prioritized
research area “Text, narrative and idea” and “Symbolic nation-building”
are given priority.
• Academic qualifications and experience to teach one or more of the following
departmental period courses: ENG2301/4341 English Renaissance
Literature, ENG2304/4344 The Romantic Period, and ENG 2335/4375
British Modernism.
3. Associate Professor in American Studies
Projected hire date: 2022-II.
The person appointed must be able to teach American Studies at all levels
(bachelor, master and PhD). Assessment will emphasize the following
competences and skills:
• Academic qualifications and academic production in American Studies with
emphasis on works published within the last 5 years. Originality and
innovative thinking will be weighted more heavily than quantity.
Applicants who can link their research to the Department’s prioritized
research area “Text, narrative and idea” and with an interest in the broad
theme of American national political and cultural development, as for
example in the project Symbolic Nation Building, are given priority.
• Academic qualifications and experience to teach ENG1506 American
Civilization and ENG4550 Theory and Method in British and U.S.
American Studies, as well as two of the following departmental courses:
ENG 2534/4534 American Politics; and ENG 2532/4532 Green Tradition
in America; ENG4541 Cities and American Life or similarly themes
courses
4. Associate Professor in British and American Studies
Projected hire date: 2027-II.
The person appointed must be able to teach American Studies at the bachelor
level and British Studies at the bachelor, master and PhD levels. Assessment will
emphasize the following competences and skills:
• Academic qualifications and academic production in British Studies with
emphasis on works published within the last 5 years. Originality and
innovative thinking will be weighted more heavily than quantity.
Applicants who can link their research to the Department’s prioritized
research area “Text, narrative and idea” and “Symbolic Nation Building”
are given priority.
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• Academic qualifications and experience to teach both ENG1506 American
Civilization and ENG 1505 British Civilisation, as well two of the following
departmental period courses: ENG 2515/4515, Britain since 1945; ENG
4500, British and American Political Literature in the Eighteenth Century,
and ENG4550, Theory and Method in American and British Studies

Innspill til stillingsplanen fra fagmiljøet i fransk
Hvor ønsker fagmiljøet å være om ti år?
Vår visjon er at fransk ved UiO om ti år skal være et solid, aktivt og innovativt fagmiljø med
spissede kompetanser innen forskning på flere felt og samlet helhetlig
undervisningskompetanse innen franskfaget. Vi ønsker å knytte forskning og undervisning
nærmere sammen, og samarbeide aktivt med forskjellige miljøer ved ILOS, UiO, nasjonalt og
internasjonalt, innen både forskning og utdanning. Vi har som mål å være det ledende
franskmiljøet, ikke bare i Norge, men også i Norden, med tydelig impact gjennom forskning,
undervisning og formidling.
I stortingsmeldingen «Humaniora i Norge» understrekes det at det er et økende behov
for fransk- og tyskkunnskaper i Norge, i flere sektorer. Franskmiljøet ved ILOS kan allerede
vise til sterke forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt innen fransk språk og litteratur,
og har mange interesserte og engasjerte studenter på alle nivåer. De fleste av våre studenter
får jobb innen undervisning og i privat sektor (jf. NIFUs rapport «Humanister i arbeidslivet»),
og har følgelig behov for en bred franskkompetanse. Derfor ønsker vi også i fremtiden å tilby
dem en samlet helhetlig og forskningsbasert undervisning, der de får en omfattende innsikt i
fransk språk, litteratur, historie og politikk. Samtidig ønsker vi å åpne for spesialisering innen
flere felt, slik at kandidatene våre også kan utvikle spisskompetanse som vil være nyttig både
for forskning og for samfunnet som helhet.
En av våre største utfordringer per i dag, som for HF generelt, er de altfor store
frafallstallene på bachelornivå. Ved å satse på samarbeid, forskningsbasert undervisning, godt
læringsmiljø og synlighet i offentligheten, vil vi øke gjennomføringen på bachelornivå, og
dermed også styrke rekrutteringen til master og videre til PhD-utdanning.
Navn på ønskede stillinger, kategorier og prosentdeler
For at fagmiljøet skal nå disse målene innen 2027, har vi først og fremst behov for en
førsteamanuensis i fransk områdekunnskap i 100 % stilling, dernest behov for en
førsteamanuensis i fransk språk i 100 % stilling.
Strategisk begrunnelse for stillingen i fransk områdekunnskap
Fagmiljøet i fransk fikk sommeren 2017 en uventet avgang i fransk områdekunnskap. Dette
gjør det umulig å opprettholde det nåværende studietilbudet, da undervisningskapasiteten på
dette området nå er halvert. Med til sammen kun ett årsverk i områdekunnskap, er
bemanningssituasjonen lavere enn den noensinne har vært de siste tiårene. De to personene
som er ansatt i stillinger som førsteamanuenser i fransk litteratur og områdekunnskap, er av
utdanning litterater, og forsker fremdeles hovedsakelig innen litteratur, samtidig som de
arbeider med å øke sin kompetanse innen områdekunnskap; vi kan dermed heller ikke for
tiden tilby full forskningsbasert undervisning i områdekunnskap. Hvis vi opprettholder det
nåværende undervisningstilbudet, vil arbeidsmengden med undervisning innenfor
områdekunnskap føre til at de to ansatte i litteratur og områdekunnskap vil få mindre tid til
spisset forskning innen sine spesialer, noe som vil føre til svekking både av område- og
litteraturkomponenten av faget.
Fagmiljøet har forskere som har gjort seg bemerket nasjonalt og internasjonalt innen
fransk språk og litteratur, og ønsker for fremtiden å kunne vise til fremragende
forskningsresultater innenfor alle disiplinene vi underviser i. De to førsteamanuensene i
fransk litteratur og områdekunnskap er som nevnt i ferd med å opparbeide seg kompetanse

innenfor områdekunnskap, og en nyansettelse på dette området vil i tillegg kunne føre til
samarbeid som kan hjelpe dem i kompetansehevingen, og styrke kulturfeltet på instituttet som
helhet.
Fagmiljøet i fransk har allerede et eksternt finansiert prosjekt i språk, og har tidligere
søkt om eksterne midler i litteratur. En nyansettelse innenfor områdekunnskap vil åpne for
muligheter til å søke ekstern finansiering med rene historiske eller politiske prosjekter innen
flere språkområder, eller med tverrfaglige prosjekter som involverer både litteratur og
områdekunnskap, internt på ILOS og i samarbeid med andre institutter og institusjoner.
Med tanke på arbeidslivsrelevans for våre studenter, er det svært viktig at
franskmiljøet ved UiO kan tilby en så helhetlig undervisningsportefølje som mulig, med så
mye forskningsbasert undervisning som mulig. Skal vi få til dette, trenger vi en
førsteamanuensis i områdekunnskap i løpet av de neste fire årene.
Strategisk begrunnelse for stillingen i fransk språk
Innen fransk språk har fagmiljøet de senere årene hatt en bred vitenskapelig profil med god
forskningsproduksjon innen fransk syntaks og semantikk, fransk fonologi og sosiolingvistikk,
og oversettelsesteori. En av våre ansatte har også fått støtte fra Forskningsrådet til et større
forskningsprosjekt med sentrale internasjonale samarbeidspartnere.
Vi mistet imidlertid vår kompetanse i fransk fonologi og sosiolingvistikk i 2016, og to
av våre ansatte (syntaks og oversettelsesteori) går av med pensjon i 2019. Selv om vi får en ny
universitetslektor i fransk språk 2017/2018, vil forskningsbyrden dermed falle fullt og helt på
den gjenværende professoren og førsteamanuensen i faget. For å opprettholde den plassen
fransk språk ved seksjonen har på landsbasis og internasjonalt – en innsats som fremheves i
HumEval – er det nødvendig å tilføre seksjonen en førsteamanuensisstilling i fransk språk. På
den måten vil vi fortsatt ha en bred forsknings- og undervisningsprofil i fransk språk som kan
tilpasses faglige målsettinger både for seksjon, institutt og institusjon som helhet.
Vi ønsker å legge til rette for et fremragende miljø både i forskning og undervisning
som kan bidra til å dekke samfunnsbehov for franskkompetanse som allerede i dag er store og
som vil ytterligere aktualiseres i årene fram mot 2027.

Innspill fra Iberoromansk til ILOS’ stillingplan 2018-2022
1) Innledning
Situasjonen til seksjonen ser slik ut per i dag:
Ansatte nå (fast)

Avganger 2012-2017

Avganger 2018 - 2023

Maximino J. Ruiz Rufino

Anne Sletsjøe (2012)

Nelson González-Ortega (2022)

Julián Cosmes-Cuesta
(80%)

Juan Pellicer (2014)

Birte Stengaard (2023)

Álvaro Llosa Sanz

Leiv Marsteintredet (2017)

Nelson González-Ortega

Steinar Sæther (2017)

Jeroen Vandaele
(Perm H17)
Cecilia Alvstad
(Frikjøpt H17-V18)
Birte Stengaard
Graciete S. C. Londrim
(20%)
Diana Sousa
Santos

Marques

Noen kommentarer:





Per dags dato består seksjonen totalt av 8 årsverk, og det er for oss uvisst hvor tallet
10 i tabellen fra ledelsen kommer fra.
Jeroen er i permisjon, og må gi beskjed i oktober om han kommer tilbake eller ikke.
Cecilia er frikjøpt og har mange plusstimer som hun skal bruke opp. Siden hun ikke
kan være på Blindern, er det stor usikkerhet rundt hvorvidt hun kommer til å
undervise mer hos oss.
Steinar er ansatt ved ILOS ut 2017, men underviser ikke i høst.

For å opprettholde/bedre studietilbudet på spansk og portugisisk bør vi om 10 år være 10
årsverk. Det vil si at vi trenger to tilsettinger så fort som mulig, og erstatninger for Nelson og
Birte når de går av. Hvis Jeroen og/eller Cecilia slutter, må vi også erstatte dem.
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2) Hvor ønsker vi å være om ti år?
Akkurat hvor det faglige fokuset vil ligge om 10 år, er vanskelig å si ut fra den nåværende
bemanningssituasjonen, men vi ønsker fortsatt å være Norges største leverandør av
språklærere innen spansk i skolen, å være det eneste universitetet i Norge som underviser i
portugisisk, og å drive forskning på høyt nivå innenfor viktige områder. Dessuten håper vi å
sette i gang eller være med i større prosjekter drevet av ekstern finansiering, for å få et
stabilt antall PhD- og postdoc stipendiater.
Vi skal tilby solide studieløp med god gjennomføring. Alle våre emner undervises på
fremmedspråket og innholdet tilpasses studentenes nivå gjennom en solid progresjon.
Studentene har mulighet til å benytte seg av de mange ekstratilbudene vi driver parallelt
med undervisningen, og av alle de digitale ressursene som støtter undervisningen. I flere av
våre emner er didaktikken en viktig komponent, og de har en direkte kobling til skolen, som
vi anser som den viktigste arenaen for våre studenter. På spansk har vi fortsatt en stor andel
studenter på lektorprogrammet og har fortsatt hjelp kompetanse- og ressursmessig av en
praksis-toer (gjort til permanent ordning). Lektorprogrammet skal også tilby portugisisk, som
de siste årene har blitt et etablert fremmedspråk i skolen.
For å kunne realisere alle disse planene må vi først få dekket flere behov:
1) Vi trenger kulturkompetanse på begge språkene, siden studieretningen LATAM ble lagt
ned i 2016. Konsekvensen av dette er at studieløpene på årsenhet og bachelor i portugisisk
og spansk mister kulturkomponenten som var gitt i emnet IBER1501 og flere andre valgfrie
emner, samt på masternivå (hvor det også var mulig å skrive masteroppgave i
områdestudier). Kulturkomponenten har dessuten vært svært svekket på studieløpene på
portugisisk siden det ikke har vært faste ansatte på emner i litteratur siden 2012, og ingen
dekning med vikarer/timelærere siden 2016. Etter høsten 2017 vil portugisiskløpene kun
bestå av emner innen språk.
2) På spansk er det behov for ny tilsetning innen språk. Alt tyder på at to faste ansatte
forsvinner innen kort tid. Dette påvirker spesielt undervisningstilbudet og
veiledningstilbudet på master, noe det allerede gjør. Når vi mister disse to stillingene, samt
en avgang i 2023, vil ingen forske på moderne spansk språk ved ILOS lenger, hvis det ikke
ansettes noen ny. På portugisisk er det behov for å utfylle andre forskningsområder innen
språk, som språkhistorie, etc. Studentene kunne også være tjent med
undervisningskompetanse innen brasiliansk portugisisk.
3) Behovet for litteraturkompetanse har vært akutt på portugisisk siden 2012. I løpet av de
neste 5 årene vil det også bli et behov på spansk, på grunn av en avgang i avdelingen.
Det er absolutt nødvendig å ha et godt og variert studieløp for å bedre gjennomføringen på
både bachelor og årsenhet, som per i dag er for lav. En bedring av studietilbudet vil også
virke rekrutterende.
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3) Forslag til stillingstyper vi trenger til neste stillingsplan (2018-2022)
Med utgangspunkt i kompetansen og ressursene som blir igjen i seksjonen i henhold til
situasjonen beskrevet under punkt 1 og argumentene under punkt 2, blir veien videre
nærmest umulig hvis vi ikke får inn flere nye stillinger så fort som mulig.
Så langt er seksjonen enig, men når det gjelder distribusjonen av disse er det delte meninger
og vi kommer derfor med to uavhengige innspill:
1. Portugisisk:
Førsteamanuensis i portugisiskspråklig litteratur og kultur – 100%
For å kunne gi et troverdig BA-studium i portugisisk er det viktig å ha en litteraturdel - helst
knyttet til forståelse av kultur og historie i de landene der man snakker portugisisk. Ikke bare
i Portugal, men i flere land i Afrika og ikke minst i Brasil. Den ideelle kandidaten skal ha som
hovedkompetanse litteratur på portugisisk, og ha interesse for kultur og samfunn, slik at
vedkommende også kan gi undervisning på disse områdene. Hun eller han kan samarbeide
med andre litteraturvitere fra forskjellige språkområder som dekkes av ILOS, for å gi et
videre litterært perspektiv. I tillegg vil vedkommende tilføre økt kunnskap om temaer som
nasjonale stereotyper og kulturforskjeller på tvers av språkene.
Stillingen vil gi grunnlag for en bedre fordeling av undervisningstimene på BA. (Per i dag gir
språkprofessoren for mange emner, noe som ikke kan fortsette lenge). Dessuten vil stillingen
sette ILOS i stand til å tilby et fullt spektrum i portugisisk: MA, BA og årsenhet.
En vitenskapelig stilling til med forskningsmulighet og –plikt vil nødvendigvis gjøre miljøet
sterkere, og også gi noe pusterom for de andre forskerne, som ikke har hatt mulighet til å
søke eksternt finansierte prosjekter på grunn av for mye undervisning. Til tross for mangel
på tid til å søke finansiering forskes det på portugisisk. Det pågående arbeidet med et
portugisisk korpus har fått god omtale i den siste humanioraevalueringen, og at portugisisk
ble tatt med på en COST-action om "distant reading" for europeiske språk, takket være
språkprofessoren D.S. Men for å kunne utnytte muligheten til å forske på litteratur basert på
dette korpuset, må man ha minst en fast vitenskapelig stilling med forskningsplikt til.
Portugisisk har en helt klar samfunnsrelevans i Norge av mange forskjellige grunner. Det
forgår et utstrakt industrielt samarbeid mellom Norge og Brasil, men den kanskje viktigste
grunnen er at Amazonas-fondet i Brasil er det største norske bidraget til å gjøre noe for
verdens klima. Kunnskap om portugisisk og om Brasil viktig for å forstå situasjonen i landet,
styre klar av problemer og oppnå noe der. Men det er også mange andre kulturelle,
økonomiske og bistandsrelaterte grunner til at portugisisk er viktig for Norge og det norske
samfunn.
Dessuten har muligheten til å studere områdekunnskap om Latin-Amerika på UiO akkurat
forsvunnet. Brasil utgjør som kjent halve Latin-Amerika, så dette gjør det enda viktigere å
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lære om litteratur og kultur i Brasil som en del av et BA- eller MA-studium i portugisisk (språk,
litteratur og kultur).
Både den portugisiske og den brasilianske ambassadøren har sagt og viste seg villig til å
støtte portugisisk på UiO på mange måter, noe som også kan regnes som en fordel for denne
stillingen.

2. Spansk:
Samtidig som vi ønsker å ta vare på og styrke den faglige profilen vi har i dag, er det viktig å
unngå et ensformig studieløp med mye mindre variasjon i innholdet enn vi har i dag (for
eksempel hvis kulturkomponenten forsvinner på masternivå), noe vi mener fører til dårligere
rekruttering og enda lavere gjennomføring. Derfor må vi ha to stillinger – en som bygger
videre på den sterke språklige profilen vi har opparbeidet oss; og en som styrker
litteratursiden samtidig som den ivaretar kulturelementet som nå faller bort med LATAM.
Førsteamanuensis i kultur og litteratur i den spansktalende verden
Nedleggelsen av LATAM fører til at spansk må profilere seg annerledes, men vi ønsker å
beholde den viktige kulturkomponenten på en faglig forsvarlig måte.
Dagens samfunn krever fagfolk med både spesialisert og allmenn kunnskap om forskjellige
språk og kulturer. Våre studenter som kommer fra ulike regioner og kulturelle bakgrunner,
ønsker ofte å utdanne seg i yrker som har spansk som et sentralt område (f.eks. skolelærere
og UDI-tjenestemenn) eller i komplementære områder (f.eks. oversettere, eksperter i
internasjonal politikk og ulike ONG-arbeidstakere). Derfor er den kulturelle komponenten av
spanskstudiet ved UiO et viktig element og en bro mellom språk og litteratur.
Både for å redusere tomrommet i kulturundervisning og forskning forårsaket av avviklingen
av LATAM ved UiO, og for å forsøke å tilfredsstille studentenes fremtidige profesjonelle,
sosiale og globale krav, er det viktig for spanskseksjonen å kunne fortsette med å tilby
kulturemner og at masterstudentene beholder muligheten til å skrive masteroppgaven sin
om et kulturrelatert tema.
Siden en vitenskapelig ansatt med professorkompetanse i spansk og latinamerikansk
litteratur og kultur skal gå av med pensjon i 2022 eller tidligere, trenger spanskavdelingen en
ny førsteamanuensis i kultur og litteratur i den spansktalende verden for effektivt å kunne
dekke undervisningen og forskning i disse to områdene de kommende årene.
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Førsteamanuensis i spansk språk med kontrastive aspekter spansk/norsk som
hovedområde
Med to vitenskapelig ansatte i språk (begge med professorkompetanse) som sannsynligvis
forlater seksjonen i nærmeste fremtid, mister seksjonen den største delen av
forskningskompetansen i språk. Dessuten blir kapasiteten på master, både når det gjelder
undervisning og spesielt veiledning, kraftig redusert.
Med tanke på forskningen og de etablerte prosjektene som allerede finnes på ILOS, emnene
som undervises på masternivå og tendensen i temavalg for masteroppgavene de siste årene,
er det behov for en førstestilling som både kan forske og undervise i kontrastive aspekter i
spansk/norsk. Kandidaten må derfor ha veldig god kompetanse i norsk (både bokmål og
nynorsk) og ha en faglig profil innen kontrastiv lingvistikk (moderne) og/eller oversettelse.
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Stillingsplan 2018-2022. Innspill fra italiensk.
Den italienske seksjonen ved ILOS har ambisjoner om å bli det viktigste italienske fagmiljøet
i Norge de kommende årene og ett av de viktigste i Skandinavia. Seksjonen er styrket i år
etter ansettelsen av en førsteamanuensis i italiensk litteratur og kultur, og med lanseringen av
årsenheten i italiensk for to år siden, et for tiden veldig populært studieløp blant studenter,
som blant annet består av to emner som alltid har vært svært etterspurt av studenter,
innføringsemnet ITA1000 og sommerkurs i Roma ITA1110R. Vi har merket denne positive
trenden i noen år nå, noe som gjenspeiler seg også på italiensk bachelor, som for tiden har 42
studenter, og på master-studiet med 11 studenter. For øyeblikket har ILOS to
doktorgradsstudenter som arbeider med temaer innen italiensk litteratur og
oversettelsesstudier, og seksjonen håper å få flere stipendiater i de neste årene. Ved HFfakultetet finnes det videre kompetanse i italiensk historie og eldre italiensk litteratur, faktorer
som styrker posisjonen til faget ved Universitetet i Oslo og skaper et generelt godt grunnmiljø
for italienske studier. Samarbeidet med Göteborgs universitet pågår.

For å befeste denne posisjonen ber det italienske fagmiljøet nå om en stilling som kan styrke
den nåværende kompetanse som finnes ved UiO og som kan styrke og variere
emneporteføljen. Stillingen skal knyttes til de aktuelle forskningsfelt ved seksjonen og til
andre fag ved vårt institutt, og til nåværende samfunnsbehov. Vi tror at denne stillingen vil
hjelpe ved å opprettholde den positive trenden vi ser i faget og skal bidra til å forbedre antall
studenter som fullfører et studieløp i italiensk og vil gjøre italiensk ved Universitetet i Oslo et
senter for fremragende studier i italiensk i Skandinavia og Europa.

I Stortingsmelding Humaniora i Norge pekes på «en rekke utfordringer som kaller på
humanistisk kunnskap og kompetanse. De klareste behovene er uttrykt på områder som lar
seg gruppere under tre overskrifter: integrering, migrasjon og konflikter; de store
teknologiskiftene; klima, miljø og bærekraft.» På grunn av geografiske, historiske og
politiske grunner står Italia, sammen med andre land rundt Middelhavet, i midten av en stor
humanitær krise knyttet til migrasjonen fra Afrika og Asia som i sin tur påvirker hele VestEuropa, inkludert Norge. Temaet er kontinuerlig debattert i den italienske offentligheten og
det er også blitt produsert mange interessante litterære og ikke litterære tekster i det siste på
italiensk rundt denne problematikken, bare noen av dem er blitt oversatt til norsk.

Samtidig tror vi at ikke bare tekster skal være en viktig informasjonskilde i framtiden, men
også bilder og all slags visuell informasjon. Vi har allerede et emne i film og fjernsyn og filmog kunsthistorie er temaer i flere italienske kulturemner. Den nye førsteamanuensis vil også få
ansvaret for kulturkunnskapsemnene i italiensk og kan samarbeide med andre fag, f.eks. med
SEU 2504 (Film i Sentral Europa og på Balkan: historie, erindring og identitet). Det kan også
være mulig å forberede et liknende kurs om film for andre romanske språk. Derfor tror vi at
kompetanse i semiotikk kan styrke det italienske fagmiljøet og kan også bli viktig for ILOS
generelt. Stillingen kan ha et nyttig potensial for å styrke samarbeidet mellom de ulike
fagområdene på ILOS. Stillingen kan knyttes til forskergruppen «Found in Translation:
Southern Europe / Norden» som driver med tekster og «other cultural production».

På dette grunnlaget ber det italienske fagmiljøet ved ILOS instituttet om å lyse ut i
stillingsplanen 2018-2022 en stilling som førsteamanuensis i italienske områdestudier /
middelhavsstudier med kompetanse i historie av mass-media (kommunikasjon) og semiotikk.
Stillingen kan også gjerne utlyses i kombinasjon med et annet romansk språk (fransk / spansk)
eller et sørbalkansk språk (serbisk-kroatisk-bosnisk, montenegrinsk) fra middelhavsområde.

Elizaveta Khachaturyan, Sergio Sabbatini, Francesco Venturi
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Stillingsplanen 2018-2022:
Innspill fra Slavisk/Øst-Europa
Her følger innspill fra fagmiljøet Slavisk/Øst-Europa til ledelsens oppfordring om å
identifisere stillingsbehov i forbindelse med fremtidige avganger og – ikke minst – om å tenke
langsiktig omkring fremtiden til slaviske og øst-europeiske studier.
Rapporten Evaluation of the Humanities in Norway (HUMEVAL)1 sier om fagmiljøet
Slavisk/Øst-Europa at det er “a very strong department with outstanding researchers and a
high profile” og vektlegger at fagmiljøets forskere “produce research of very good quality”.
Av tallmaterialet ledelsen har sendt ut, fremgår det at fagmiljøet ligger høyt på
publiseringsstatistikken på ILOS (nummer 2 i totale poeng, nummer 3 på gjennomsnittet per
FVA) og at miljøet har trukket inn flere eksternt finansierte prosjekter. Antallet MAkandidater er gjennomgående høyt og rekrutteringen av doktorgradsstudenter og postdoktorer
er bra.
HUMEVAL påpeker videre at fagmiljøet har produsert “excellent collaborative work” og
tiltrukket seg forskere fra utlandet – og at forskningen har hatt betydelig samfunnsmessig
relevans.
Fagmiljøet ønsker å ta denne positive tilbakemeldingen med i betraktningene omkring
miljøets fremtid. I HUMEVAL heter det videre at «Slavonic studies is (sic) part of the huge
Department of Literature, Area Studies and European Languages. It is not entirely clear
whether this centralised structure best meets the needs of the Slavonic department». Med
bakgrunn i dette foreslår vi å omdanne fagmiljøet til et:
Senter for russiske, slaviske og østeuropeiske studier
Et slikt senter kunne organiseres etter mønster fra IKOS’ SIMS-senter.2 Et senter ville
forutsette tilføring eller omdisponering av administrative ressurser. SIMS-senteret har en
administrativ koordinator og ledes av en FVA. Senteret driver ikke undervisning – den ligger
under IKOS direkte – men derimot forskning og formidling; de inviterer gjesteforskere,
holder utadrettede seminarer osv.
Et senter vil
 være godt egnet til å fremme, profilere og sikre rekruttering til miljøets fag på basis av
den fremragende forskningen som produseres i fagmiljøet;
 gi fagmiljøet et merkenavn og en nettside som vil bli lagt merke til nasjonalt og
internasjonalt;
1

Evaluation of the Humanities in Norway. Report from Panel 4 – Modern and Classical Languages, Literatures
and Area Studies, s. 39-40.
2
http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/senter/islam-og-midtostenstudier/
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være en godt synlig paraply man kan organisere seminarer, gjesteforelesninger og
konferanser under;
være en arena for møter og utveksling på tvers av institusjoner og fagfelt;
øke fellesskapsfølelsen blant ansatte og tilknyttede forskere og undervisere, altså
opplevelsen av å trekke i samme retning, selv om man har ulike faglige interesser
(språk, litteratur, områdestudier) – derfor må «studier» forstås i bred forstand og ikke
være dogmatisk bundet til ett bestemt teoretisk fokus.

Til tross for at selve undervisningen altså stadig vil ligge under ILOS direkte, vil et senter som
samler fagmiljøets krefter også innenfor undervisning kunne representere og bidra til den
helheten i BA-studiene som ILOS’ undervisningsleder og studieleder vektlegger i en nylig
publisert tekst om gjennomføring på BA-nivå.3 Som andre fagmiljøer har også Slavisk/ØstEuropa store utfordringer med gjennomføringen på BA-nivå – og et tilsvarende behov for å
fremheve den indre sammenhengen i studiet, slik at studentene skal oppleve de enkelte
emnene som deler av én utdannelse og ikke som tilfeldige biter og fragmenter.
Det siste handler mye om nært samarbeid mellom kollegene i fagmiljøet, noe et senter vil
kunne skape gode forutsetninger for – og på den måten legge til rette for å utnytte ressursene
og kompetansen som finnes i fagmiljøet optimalt.
I det samlede arbeidstidsregnskapet har fagmiljøet mange plusstimer, men hovedtendensen er
at det er mange plusstimer på russisk og mange minustimer på polsk, tsjekkisk,
bosnisk/kroatisk/serbisk, selv om det på individnivå kan være store forskjeller. I perioden
2018-2022 vil det i fagmiljøet være én avgang og i perioden 2023-2027 tre avganger.
Legges dette til grunn og ses i tråd med tanken om på den ene siden å opprette et senter og på
den andre siden å styrke undervisningen for å øke gjennomføringen på BA-nivå, foreslår
fagmiljøet at det utlyses tre stillinger. De presenteres her prioritert på den måten at
førsteamanuensis i språkbaserte slaviske områdestudier (A1) og universitetslektor i russisk
(A2) deler førsteprioritet, mens førsteamanuensis i slaviske språk (B) har andreprioritet.
(A1) Førsteamanuensis i språkbaserte slaviske områdestudier (100 %)
med kompetanse i ukrainsk og øst-europeisk historie. Fagmiljøet vil gjerne trekke frem
Ukraina som et satsningsområde, ettersom ukrainsk historie, kultur og språk er et felt som det
er begrenset kompetanse på i Norge, samtidig som økonomiske, kulturelle og politiske
kontakter mellom Norge og Ukraina er økende. Emnet SLAV1001 – Ukraina: kultur, historie
og politikk har hatt gjennomsnittlig 20 studenter siden opprettelsen i 2014. Utover dette gir
feltet potensielt gode muligheter for ekstern finansiering; den område-orienterte
Russlandsforskningen har vært godt finansiert i perioden 2006-2016, særlig gjennom
NORRUSS-programmet. Det gis også et viktig signal i HUMEVAL-rapporten, som påpeker
at «this largest department of Slavonic Studies in Norway should consider including research
3
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on Ukrainian culture». Selv om dette signalet ikke borger for at det vil komme NFRfinansiering på Ukraina, kan det heller ikke utelukkes.
(A2) Universitetslektor i russisk (100 %)
Studieretningen og årsenheten i russisk har som mange av de andre fagene ved ILOS stort
frafall. En universitetslektorstilling vil være et ledd i å styrke gjennomføringen og å heve
kvaliteten på BA-nivå gjennom tettere oppfølging av studentene. Det er lærernes erfaring at
studentene ofte får utilstrekkelig undervisning og individuell tilbakemelding til å kunne
gjennomføre studieløpet på en god måte. I dag har studentene det første året forelesninger og
gruppeundervisning. I hver gruppe er det opp til 25-30 studenter. Ytterligere
undervisningskapasitet vil gi rom for at studentene kan undervises i mindre grupper og
dermed få mer individuell oppfølging.
Med bedrede praktiske språkferdigheter vil studentene være rustet for hele studieløpet og
dermed kunne se en tydeligere sammenheng og helhet i studiet, ettersom arbeid med tekster
på originalspråket er en integrert del av såvel språklige emner som litteratur- og områdeemner.
Å styrke undervisningen på BA-nivå i russisk øker derved fagets relevans. Det er da også blitt
påpekt av medlemmene i arbeidslivspanelet for Slavisk/Øst-Europa at nettopp solide
operative språkkunnskaper er en døråpner i arbeidslivet.
(B) Førsteamanuensis i slaviske språk (100 %)
med kompetanse i ukrainsk og russisk språk. Denne stillingen vil på den ene siden ivareta og
videreføre en lang forskningstradisjon i det historiske studiet av de slaviske språkene i Norge,
og vil på den andre siden følge opp signalet fra HUMEVAL-rapporten og legge et særlig
fokus på ukrainsk språk. Med økende interesse for Ukraina vil også behovet for undervisning
i ukrainsk språk vise seg nødvendig og avgjørende for å kunne utbygge kompetanse på
Ukraina i bred forstand.
*
Fagmiljøet mener det er formålstjenlig på den ene siden å opprette et senter som en ramme
omkring fagmiljøets arbeid og på den andre siden å styrke undervisningen på BA-nivå i
russisk og forskning og undervisning relatert til Ukraina og ukrainsk språk, kultur, historie og
politikk.

På vegne av fagmiljøet Slavisk/Øst-Europa
Blindern, 9. oktober 2017

Roar Lishaugen
fagansvarlig

Stillingsplan 2018–2022: Innspill fra tyskmiljøet

Ved ILOS er det i dag seks faste vitenskapelig ansatte i tysk (litteratur: 1, områdestudier: 1,
språk: 4). I perioden 2018–2022 vil minst én av disse (i tysk språk) gå av, og i 2027 vil alle så
nær som én (i tysk litteratur) være blitt pensjonert. Tyskmiljøet har drøftet denne situasjonen i
lys av arbeidet med stillingsplanen ved instituttet, og vil fremme forslag om at det lyses ut en
stilling i tysk språkvitenskap i tide til at den kan besettes i 2021. Vi vil begrunne dette
forslaget ut fra vår visjon om de rollene dette fagmiljøet skal fylle, i et femårs- og et
tiårsperspektiv.
Vår utdanningsambisjon er å gi et vesentlig bidrag til å innfri de behovene for kompetanse i
tysk språk og tyskspråklig kultur, blant lærere og i arbeidslivet forøvrig, som løftes fram i
stortingsmeldingen Humaniora i Norge (Meld.St. 25, 2016-2017, s. 58ff.). Her gis det uttrykk
for en klar forventning om at søkingen til studier i tysk vil øke, og ett konkret moment er at
tysk som fremmedspråk nå blir tatt med i videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet.
Samtidig har vi det siste året gjort et grundig studieplanarbeid med sikte på å bedre
gjennomføringen i BA-studiet og dermed også rekrutteringen til MA-studiet. Samlet sett
tilsier dette at behovet for undervisning i tysk språk vil tilta i årene som kommer, og dermed
er det viktig å sikre et fullverdig undervisningstilbud gjennom å fornye den stillingen som blir
ledig i 2021. Slik vi ser det, og slik vi leser stortingsmeldingen (s. 58), er det i kraft av den
forskningsbaserte undervisningen vi gir den utdanningen vi skal gi, og derfor går vi inn for at
stillingen lyses ut som en førsteamanuensisstilling, med arbeidsoppgavene delt mellom
forskning og undervisning.
Vår forsknings- og formidlingsambisjon for de vitenskapelig ansatte i tysk litteratur, kultur
og språk er at de skal være nasjonalt ledende eksperter på sine felt og gi markante bidrag til
forskergrupper som hevder seg internasjonalt – om fem år og også ti år fram i tid. Når det
gjelder tysk språkvitenskap, som vil ha minst én avgang innen 2022, innebærer dette å bygge
videre på en tradisjon for å kombinere spisskompetanse i kontrastiv lingvistikk med vilje og
evne til å knytte bånd på tvers av språk og institutter, skape meraktivitet og hente inn eksterne
ressurser. Vi vil se det som en modell for den framtidige forskningsvirksomheten med
utgangspunkt i tysk at den vitenskapelige spisskompetansen hos den enkelte går inn i bredere
forskningsfellesskap med basis i forskningsfag som litteraturvitenskap, historie, kulturstudier
og språkvitenskap. Sannsynligheten for at vi lykkes med dette, er særlig stor dersom vi sørger
for kontinuitet og unngår en situasjon der forskningsrelasjoner må bygges fra grunnen av.
Dermed taler også en forskningsmessig vurdering for at den stillingen som blir ledig i 2021,
blir fornyet.
I det lengre tidsperspektivet, der fem av seks av oss er ute av bildet, er det viktig at instituttet
har tatt de grepene som sikrer at målene for utdanning, forskning og formidling som vi har
skissert, kan nås. Da trengs en robust gruppe. Vi ser det som nødvendig at kapasiteten
opprettholdes på området tysk språk, med fire fast vitenskapelig ansatte, og at den økes med
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én stilling på et felt som favner om tysk litteratur og tyske områdestudier, i tillegg til stillingen
i tysk litteratur og stillingen i tyske områdestudier vi har i dag. Dette vil gi begge disse
fagdisiplinene en sårt tiltrengt fleksibilitet, og det vil tilføre fagmiljøet en fruktbar
tverrfaglighet. Dermed vil fagmiljøet etter våre forestillinger i 2027 omfatte sju faste
vitenskapelig ansatte, og være bra rustet til å realisere de visjonene vi har for det.
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