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Bakgrunn 

Masterstudieretningen i litteraturformidling ble opprettet i januar 2004 som svar på en 

bestilling fra fakultets- og universitetsledelsen om flere og bedre arbeidslivsrettede 

studietilbud. Forutsetningene for opprettelsen må kunne sies å være innfridd. 

Gjennomføringen er meget god (over 90 prosent). De ferdige masterne er anvendelige til mye 

og blir ansatt i et bredt spekter av stillinger, blant annet innenfor forlag, bibliotek, skole og 

bokhandel. Tilbudet er nyskapende og fremtidsrettet på flere måter, ikke minst på grunn av en 

rekke nye studieemner som nå er valgemner på andre studieretninger (nordisk litteratur, 

lektorprogrammet, retorikk, litterær oversettelse). Nyskapningen viser seg i listen over 

masteroppgaver som de hittil 49 ferdige kandidatene har skrevet. 13 nye studenter skal til med 

sin oppgave over jul. Men det er behov for å styrke bemanningen. Ressursbegrensninger 

medførte at et av instituttets mest populære studier, som vi er ganske alene om å tilby, fra og 

med 2009 bare har opptak annet hvert år. 

  Litteraturformidling er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for nordisk litteratur 

på ILN og Avdeling for allmenn litteraturvitenskap på ILOS, som tilbyr fire av de ordinære 

(obligatoriske) emnene og veileder noen av masteroppgavene, mens ILN står for det 

resterende. Med få unntak er emnene åpne også for andre studenter. Tilbudet er følgelig et 

eksempel på tiltak som ifølge assisterende fakultetsdirektør kan vise veien ut av «HF-

klemma» (jf. lederen i HF aktuelt, 8. oktober d.å.). Fra og med januar 2005 ble det opprettet 

en vitenskapelig stilling med spesielt ansvar for det faglige tilbudet. Studieretningen skiller 

seg fra andre mastertilbud med sine mange obligatoriske emner. Opplegget og den tette 

oppfølgingen har resultert i et positivt læringsmiljø, og at studentene utvikler en særegen 

kullfølelse. Omdømmet er utmerket. Studieretningen har sin egen alumnusgruppe, som bidrar 

til kunnskapsoverføring mellom kullene og kontakt med arbeidsmarkedet. Et eget, integrert 

praksisemne (10 stp) gjør studieretningen særlig arbeidslivsrelevant, og utplasseringene har 

resultert i ansettelser. 

  Litteraturformidling har blitt opparbeidet til et av de mest søkte masterstudiene på 

instituttet. Kombinasjonen av teoretiske, litterære og mer anvendte emner gjør tilbudet unikt 

ikke bare i norsk sammenheng, men også internasjonalt. Opptakskriteriene skiller seg fra 

master i nordisk litteratur, og litteraturformidling rekrutterer studenter som ellers ikke ville 

begynt på instituttet. De kommer fra allmenn litteraturvitenskap, nasjonallitteraturstudier og 

sammensatte bachelorgrader. De kommer fra andre typer høyere undervisningsinstitusjoner 

(for eksempel bibliotekutdannelse) og fra alle kanter av landet (Bergen, Kristiansand, 

Trondheim og Tromsø) i tillegg til Universitetet i Oslo, nettopp fordi tilbudet ikke finnes 

andre steder. 

 

Bemanningssituasjonen 

At studieretningen har én ansvarlig, er gunstig for kontinuiteten og for kvalitetssikringen. 

Samtidig er tilbudet sårbart og for personavhengig hvis det skulle inntreffe sykdom eller i 

forbindelse med forskningspermisjon, og forskningsprosjekter er vanskelige å initiere. Det vil 



bli særlig merkbart at vår professor II slutter til sommeren 2014, ettersom hun de siste årene 

har undervist og veiledet på studieretningen i litteraturformidling. Opptak av flere studenter 

enn det som opprinnelig var det normerte antallet studieplasser på studieretningen (dvs. ti), 

innvirker likeledes på ressurssituasjonen blant annet når det gjelder veiledning og oppfølging. 

Dette har selvsagt konsekvenser for Avdeling for nordisk litteratur generelt. 

  

Styrking 

For å kunne utvikle studietilbudet, realisere forskningsprosjekter og utvide samarbeidet med 

andre fagmiljøer er en styrking av bemanningen og kompetansen nødvendig. Tverrfaglighet 

inngår i det faglige fundamentet. Mer enn andre litteraturstudier glir litteraturformidling over i 

sosiologi, medievitenskap, historie og andre former for kulturstudier. Men det er begrenset 

hva som lar seg gjennomføre med den rådende bemanningssituasjonen når så vidt mye av den 

faglig ansvarliges tid går med til administrasjon, undervisning og oppfølging. Å drive et tilbud 

som innbefatter flere institutter, fagmiljøer og studieadministrasjoner har sine utfordringer. 

Men uten samarbeidet med Avdeling for allmenn litteraturvitenskap ville vi på den andre 

siden ikke rekruttert så bredt. Vi trenger følgelig en ny stilling. Den som blir ansatt, bør ha 

forskningsinteresser innenfor de emner studieretningen tilbyr, og ha medansvar for 

undervisningen.  
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