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Stillingsplan ved ILN. Innspill fra fagmiljøet Nordisk litteratur.  

 

Resymé 

Dette innspillet fra fagmiljøet Nordisk litteratur, som har ansvar for studieretningens 

BA-program og to MA-programmer, argumenterer for et akutt behov for tilføring av 

tre faste stillinger. Til alle stillingene bør det stilles krav til en bred faglig 

kompetanse. Til den ene av stillingene bør det imidlertid knyttes et særlig ansvar for 

barne- og ungdomslitteratur. I tillegg ønsker fagmiljøet å foreslå en helt ny satsning, 

nemlig en fagdisiplin i film, drama og visuell narratologi. Satsningen bør medføre 

tilførsel av ytterligere stillinger, og bør etableres skrittvis. Det må videre legges til 

grunn at avganger i faget skal erstattes med nye stillinger ettersom fagmiljøet ikke bør 

bli mindre enn det vil være etter tilføringen av de tre foreslåtte stillingene. 

 

Fornyelse og tradisjon 

Nordisk språk og litteratur er et fag det stilles omfattende krav og forventninger til i 

vår tid, ikke minst fra undervisningssektoren og fra et bredt spekter av kulturlivet. 

Norskfaget i skolen er i støpeskjeen på grunn av store samfunnsendringer som 

globalisering og en mer heterogen befolkning. I virkeligheten pågår det en 

”reforhandling” av selve nasjonsbegrepet og nasjonalstatens posisjon i forhold til det 

internasjonale samfunn. Dette har stor innflytelse på hvordan man bør utforme et 

moderne nasjonalfag. Det stilles krav til omstillingsevne, og behovet for 

forskningsbasert kunnskap som grunnlag for endringstiltak er stort.  

 Behovet for forskning skriver seg også fra kultursektoren og samfunnslivet 

generelt. Nordiskfaget skal holde tritt med språksituasjonen i et samfunn i endring, og 

en utvikling innen litteratur- og mediefeltet der tilfanget av nytt stoff og nye 

kunstneriske tendenser er stort. Det forventes at nordiskfaget har forskningsbasert 

kunnskap om den nye litteraturen, om tekstforståelse og også om nye tendenser innen 

film og andre medier. 

 Men samtidig med at faget må fornyes og orienterer seg mot fremtiden, er det 

viktig å holde fast ved at faget også har ansvar for å forvalte en omfattende nasjonal 

og makroregional litterær og kulturell tradisjon. Slik tradisjonsforvaltning er ikke en 

museal bevaringsoppgave. Forskningsmessig kan den litterære arven kun forvaltes 

ved stadig fornyelse av forskningsperspektiver og nytolkninger av sentrale verk og 

forfatterskap. Til sammen fordrer disse oppgavene et bredt sammensatt fagmiljø med 

stor forsknings- og undervisningskapasitet. 

 Faget nordisk litteratur har gjennom tidene i stor grad beskjeftiget seg med 

hva vi kunne kalle analyse av samfunnets fortellinger. Det har skiftet en del hva slags 

fortellinger som har dominert. Én tid var det eventyr og ballader, på Ibsens tid var det 

drama, senere ble det i stadig større grad romaner, noveller og lyrikk. I dag har film 

og TV-serier en posisjon som et stykke på vei kan sies å svare til dramatikkens og 

romanens funksjon. Her ligger det et naturlig fremtidsrettet satsningsområde. 

 

Internasjonal evaluering og ressurstilgang 

Da forskningsfaget Nordisk språk og litteratur ble evaluert av en internasjonal 

ekspertgruppe i regi av NFR i 2005,
1
 ble fagmiljøet i Nordisk litteratur ved UiO 

generelt positivt vurdert. Enkelte av forskerne ved miljøet fikk fremragende 

vurderinger. Vurderingskomiteen pekte imidlertid på at ”generasjonsskiftet og 

                                                        
1 Nordisk språk og litteratur. En evaluering av forskningen ved universitetene og 
utvalgte høyskoler i Norge, NFR 2005 
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rekrutteringsbehovene i faget representerte særskilte utfordringer”. Det ble spesifikt 

fremhevet at litteraturdelen av faget burde styrkes, samt at behovet for fornyelse i 

retning av nye medier var tydelig. En oppfølgingskomite nedsatt av NFR kom med 

sin innstilling i 2007, 
2
 og la stor vekt på behovet for fornyelse av faget. Det ble utlyst 

forskningsmidler til prosjekter som skulle bidra til fornyelse av 

forskningsperspektivene, og litteraturmiljøet ved ILN ble tildelt et NFR-prosjekt. De 

positive vurderingene fra NFR-vurderingen var også medvirkende til at Nordisk 

litteratur ble et av HFs “prioriterte fagområder” i forrige prioriteringsperiode. I ILNs 

egen stillingsplan figurerte Nordisk litteratur øverst på listen med to nye stillinger. 

 Utviklingen har dessverre gått i en helt motsatt retning av hva man skulle 

forvente ut fra behov, evalueringer og planer. Stikk i strid med NFR-evauleringens 

tilrådninger er antallet stillinger i Nordisk litteratur ved UiO blitt dramatisk redusert 

de senere år.
3
 På grunn av den generelle økonomiske situasjonen ved ILN fikk 

fagmiljøet heller ingen glede av å være “prioritert fagområde”. ILNs ledelse fjernet 

også de to stillingene som sto på topp på instituttets stillingsplan. Kapasiteten ved 

fagområdet er betydelig redusert med sterkt negative virkninger. Et meget konkret og 

følbart tap er spesialistkunnskapen innen barne- og ungdomslitteratur, der både 

studenttilgangen og forskningsaktiviteten ved Nordiskfaget helt siden 1970-tallet har 

vært betydelig. På dette feltet er den negative utviklingen helt akutt: Miljøet har store 

problemer med å dekke etterspørselen etter kompetanse, og det er en reell fare for at 

feltet forsvinner ut av fagvirksomheten. Et mangfoldig og tradisjonsbærende fag vil i 

nedgangstider først og fremst bli trukket i konservativ retning. Det blir naturlig å 

tenke at man må “ta vare på kjerneområdene i faget”, å “redde det som reddes kan”. 

Evnen til påkrevd fornyelse blir redusert. De siste semestrene har fagmiljøet måttet 

unnlate å gi planlagte undervisningstilbud som inngår i vår rulleringsplan pga. 

kapasitetsmangel. 

 Derfor er behovet for nye faste stillinger i Nordisk litteratur i dag meget stort. 

 

“Landets beste lærerutdanning” 

I det materialet ledelsen ved ILN har sendt ut etter orienteringsmøtet om ny 

stillingsplan den 19. september d.å., henvises det til noen særlig fremhevede faglige 

mål. Et av disse lyder: “UiO skal tilby landets beste lærerutdanning”. Målsetningen 

har basis i UiOs Strategisk plan 2020. Norskfaget er et av de viktigste fag i norsk 

skole, om ikke det viktigste. Selv om UiOs lektorutdanning i dag er organisatorisk 

plassert ved UV-fakultetet, leverer HF og ILN viktige deler av det faglige innholdet i 

UiOs lærerutdanning. UiO vil ikke være i stand til å realisere sin målsetning om å 

levere landets beste lærerutdanning hvis ikke ILN satser sterkt, målbevisst og 

langsiktig på Nordisk språk og litteratur. Gjennom lang tid har mellom 65 og 85 % av 

studentene ved Nordiskfaget fire år etter ferdig slutteksamen hatt arbeid i skoleverket. 

At det i dag fins to ulike studieprogrammer som fører frem til en slik yrkessituasjon 

for studentene, endrer ikke på dette faktum. Det er svært viktig at vi fortsatt betrakter 

alle de studentene som tar våre emner, som “våre” studenter i den forstand at vi tar 

fullt ansvar for kvaliteten og bredden på deres fagtilbud. En rekke av våre emner kan 

tas av studenter uavhengig av programtilhørighet. Men i tillegg tilbyr vi flere emner 

som er spesielt opprettet og tilrettelagt for studenter på lektorprogrammet. I 

forbindelse med omlegginger innen lærerutdanningen kan det bli aktuelt at faget må 

                                                        
2 Nordisk i nåtid, NFR 2007 
3 Av 15 avganger ved ILN de senere år ser det ut fra vår informasjon ut til at 6 er 
litteraturfolk. Nært forestående er ytterligere 3 avganger.  
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tilby flere emner som er spesielt tilpasset lektorprogrammet. Dette vil øke 

kapasitetsbehovet. Det er nemlig maktpåliggende at vi også fortsatt gir et faglig 

tilfredsstillende tilbud til studentene på Nordisk-programmet, som utdannes til 

stillinger i forlagsbransjen, den offentlige forvaltningen, kulturlivet og 

forskningssektoren. Uansett hvordan den fremtidige lærerutdanningen ved UiO blir 

organisert vil det være slik at UiO kun kan tilby landets beste norsklærerutdanning 

hvis undervisningstilbudet i nordisk litteratur holder høy kvalitet, er bredt faglig 

sammensatt og fagmiljøet i stand til å fornye seg. Man kan også formulere dette fra 

ILNs synsvinkel: Hvis ILN fortsatt vil ha optimal studenttilgang på sine emner, må 

det satses målbevisst på studenter som skal bli lærere i norsk skole. Et illustrerende 

eksempel er ”flaggskipet” NOR1300, som dette semester har 180 oppmeldte 

studenter, noe som skapte problemer med tilbudet om seminarundervisning på grunn 

av bemanningssituasjonen. Ettersom økonomien ved instituttet er så tett knyttet til 

studieplasser og produksjon av studiepoeng, kan man også si at fra et rent pragmatisk 

synspunkt vil instituttet ikke ha råd til ikke å satse meget tungt på Nordisk språk og 

litteratur. Vi noterer oss også at ILNs egen Strategisk plan 2020 fremhever 

“norsklektorutdanningane” som en særlig utfordring. Det henvises i den forbindelse 

til “universitetets samfunnsplikter” og til en erkjennelse av at dette feltet vil “måtte 

prege utviklinga av studietilbodet ved ILN i åra fram til 2020”. Også i det sentrale 

plandokumentet Kvalitet og relevans (2010) fremheves behovet for “fornyelse av 

skolefaget norsk”. Dette er oppgaver som fagmiljøet ved Nordisk litteratur gjerne vil 

bidra til å realisere på best mulig måte, og vi imøteser med stor entusiasme en 

situasjon da vi kan være tilstrekkelig bemannet for slike utviklingsoppgaver. 

 

”Evne til å møte store samfunnsutfordringer” 

De store samfunnsutfordringene aktualiseres på en spesiell måte i skoleverket. 

Imidlertid speiler skolens utfordringer generelle samfunnsutfordringer. Globalisering 

og kulturmøteproblematikk slår særlig inn i fagfelt som har nasjon, nasjonalstat og 

forholdet til verden for øvrig som studie- og forskningsobjekt. NFR-innstillingen 

Nordisk i nåtid slår fast at det foregår en ”redefinering av nordiskfagets 

legitimeringsgrunnlag og samfunnsoppgaver. Legitimeringsgrunnlaget flyttes i stor 

grad fra nasjonsbygging til å skulle fungere til utdanning for et kommuniserende 

fellesskap.” Det er blitt stadig klarere at det kommuniserende, demokratiske 

fellesskap i et senmoderne Norge trenger langt mer enn et fungerende felles 

hovedspråk. I Nordisk i nåtid formuleres det på følgende måte: ”Også fremtidens 

Norge [trenger] et prosjekt som skal skape et fellesskap på tvers av delkulturene, og 

dette fellesskapet må kommunisere godt for å kunne skape felles kultur og gjensidig 

respekt. Språk, kultur, kunst, litteratur, medier og kommunikasjonsformer er ikke 

mindre viktig for et senmoderne, globalisert samfunn enn for den moderne 

nasjonalstat.” Norsk og nordisk litteratur gjennom tidene, fra det norrøne til det 

senmoderne, egner seg svært godt til å perspektivere forholdet mellom ”egne” og 

”andre” kulturer. Men i en viss utstrekning skal det nye perspektiver og ny forskning 

til for å aksentuere komparative relasjoner mellom det ”hjemlige” og det 

internasjonale. Slik fornyelse er i god gang, men trenger å styrkes. Som et eksempel 

kan nevnes at den skandinaviske velferdsstaten (”den skandinaviske modellen”) 

internasjonalt er blitt et sentralt forskningsfelt de senere år, herunder fremstillingen og 

kritikken av velferdsstaten i litterære fremstillinger. Dette er et forskningsfelt der 

Nordisk litteratur ved ILN burde delta i større grad enn i dag, gjerne i form av et felles 

prosjekt med nettverksforbindelser til forskningsmiljøer i utlandet. Kapasitetsøkning 

ville gjøre slike prosjekt lettere å realisere. Det er også via slike prosjekter det i tiden 
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fremover vil være mest sannsynlig at man kan få tildelt rekrutteringsstillinger, og 

dermed også komme i posisjon til å bidra til ph.d.-utdanningen og forskningsskolen i 

litteratur. 

 

Tverrfaglighet 

I slike prosjekter ser man tydelig det økende behovet for tverrfaglighet både til 

historie, sosiologi og ”cultural studies”. I økende grad har også tverrestetiske 

forbindelser blitt aktuelle. I internasjonale forskningsmiljøer har det vist seg at slike 

tverrfaglige forbindelser i stor grad er veien å gå for å bygge internasjonale nettverk, 

og trekke til seg forskningsmidler fra større finansieringskilder. Fagmiljøet i Nordisk 

litteratur består av forskere med stor kapasitet og interesse for tverrfaglighet både i 

forskning og undervisning. På dette feltet dreier det seg også om behovet for en 

organisering av forskningsaktivitet. Evalueringsrapporten fra ekspertgruppen 

oppnevnt av NFR pekte bl.a. på at den kvalitetssterke individuelle forskningen i 

Nordiskfaget med fordel kunne suppleres av flere organiserte, felles 

forskningsprosjekter utført av forskningsgrupper. Det bør legges vekt på erfaring fra 

eller holdninger til slike prosjekter ved utlysning av fremtidige stillinger. 

Tverrfaglighet kan antakelig lettest realiseres i organiserte forskningsgrupper eller i 

særskilte forskningsprosjekter. Ved ILN foregår det for eksempel en tilnærming 

mellom nordisk litteratur og middelalderstudier med tanke på et tverrfaglig 

samarbeid. HFs satsninger på ”tematiske forskningsområder” vil også kunne være 

arenaer for slike prosjekter, men det krever at fagmiljøet har satsningskapasitet og 

ikke hele tiden må arbeide under følelsen av at det handler om ”å redde stumpene”. 

 

Et nytt satsningsområde 

Litteraturvitenskapen har tradisjonelt beskjeftiget seg med fortellinger, dramatikk, 

lyrikk og essayistikk. I tillegg til scenekunsten utgjør i dag film og andre visuelle 

fortelleformer en naturlig forlengelse av dramatikken. Langt på vei kunne man også si 

at film, TV-serier og andre multimodale medier er med på å fortelle vår tids refleksive 

fortellinger, på samme måte som Ibsen gjorde det med sine skuespill, og som 

romanforfatterne har gjort både før og nå. Internasjonalt har nordisk film blitt et 

”varemerke”, og er omfattet med betydelig interesse. I Scandinavian Studies-miljøene 

i utlandet er film allerede en integrert del av nordistikken. Det samme gjelder i stor 

grad for skoleverket. Dette er en kompetanse som instituttet bør videreutvikle. 

Nordisk litteratur ved ILN har i flere år nå tilbudt et emne i nordisk film 

(Contemporary Scandinavian Film). Emnet har vært meget godt besøkt, og 

tilfredsstiller HFs ønske om flere kurs på engelsk. Fagmiljøet ønsker nå å videreføre 

denne satsningen. Vi ser for oss en skrittvis oppbygning av et fagmiljø i Nordisk film, 

drama og visuell narratologi. Det bør nedsettes en planleggingsgruppe bestående av 

interne fagpersoner med kompetanse i film (på Nordisk litteratur og Ibsen-senteret) 

samt en ekstern ekspert med mandat til å foreslå en faglig ramme og en 

opptrappingsplan. Vi ser for oss en satsning i fagdisiplinen som i fremtiden vil kreve 

nye stillinger. Emner fra en slik fagdisiplin ville egne seg utmerket for 

Lektorstudentene, den ville kunne samarbeide meget naturlig med Ibsen-senteret, og 

den ville ha nærliggende forbindelser til fagfeltet Barne- og ungdomslitteratur. Det 

ville opplagt være en fordel om fagfeltet kunne ta vare på noe av den verdien som 

allerede er etablert ved å gi (deler av) undervisningen på engelsk. 
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Konkurransesituasjonen 

Nordisk litteratur ved ILN har betydelige konkurransefortrinn ved å befinne seg på et 

hovedstadsuniversitet. Vi har en privilegert tilgang til offentligheten og ulike medier. 

Vi har også et konkurransefortrinn ved å være det eneste lærestedet innen 

nordistikken i Norge som har interskandinavisk kompetanse, og som fast tilbyr 

undervisning i dansk og svensk litteratur. Dette gir oss bedre forutsetninger enn noen 

annen norsk utdanningsinstitusjon til å ivareta det nordiske perspektivet i 

lærerutdanningen og læreplanen. Et betydelig konkurransefortrinn er også tilbudet i 

Litteraturformidling som fungerer meget godt, men er sårbart ettersom det i hovedsak 

drives av kun én person. I et internasjonaliseringsperspektiv har vi dessuten et 

konkurransefortrinn ved at vi, sammen med ansatte ved Ibsen-senteret, har 

kompetanse til å gi høyt kvalifisert undervisning på engelsk ved ”native speakers”.  

 Det er likevel viktig for fagmiljøet å formidle til ledelsen ved ILN at det er 

sider ved konkurransesituasjonen som bekymrer oss. Ettersom instituttene ved HF er 

så vidt tilfeldig sammensatt, har det lett for å bli slik at instituttinterne 

konkurranseforhold får spille en ganske stor, men temmelig irrelevant rolle. Det er 

flere små fagmiljøer ved ILN. Vi syns derfor at vi ofte får høre at ”jamen, dere på 

litteratur er jo så mange”. Vi føler behov for å understreke at våre nærmeste 

konkurrenter ikke er andre fagmiljøer ved ILN. På UiO konkurrerer vi om studenter 

først og fremst med Allmenn litteraturvitenskap. Vårt fagtilbud må hele tiden sees i 

forhold til tilbudene ved Allmenn litteratur. Når det gjelder forskningsoppgavene, 

konkurrerer vi nok også med Allmenn litteratur, men likevel i enda større grad med 

litteraturvitenskapen i Skandinavia generelt og med skandinavistikken internasjonalt. 

Den betydelige kapasitetsreduksjonen de senere årene er derfor bekymringsfull.  

 

Konklusjon 

Det er akutt behov for kapasitetsøkning på minimum tre stillinger i nordisk litteratur  

for å ivareta undervisningstilbudet, for å kunne realisere viktige forskningsoppgaver, 

for å erstatte tapt kompetanse og for å foreta nødvendig faglig fornyelse. Behovet for 

kapasitetsøkning er særlig prekært for fagfeltet barne- og ungdomslitteratur. Dessuten 

ønsker fagmiljøet et nytt satsningsområde innen Nordisk film, drama og visuell 

narratologi, tentativt stipulert til tre stillinger. 

Merk for øvrig at Litteraturformidling v/Marianne Egeland leverer et eget innspill. Se 

medsendte vedlegg. 


