
Innspill til ILNs stillingsplan fra fagmiljøet Retorikk og kommunikasjon 

 

I INLs strategiske plan 2020 (heretter ILN 2020) nevnes «revitalisering og etablering av forsknings- og 

studiefaget retorikk og kommunikasjon» som én av tre måter «vår tids globalisering og kulturelle 

endringsprosesser er blitt fulgt opp [på]». Dette treffer godt. Retorikk er en disiplin med svært lange 

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

tekstvitenskapene. Et viktig kjennetegn ved dagens endringsprosesser er dels utviklingen av stadig 

nye former, medier og sjangere for kommunikasjon, dels det som er blitt kalt overgangen fra 

industri- til symbolproduksjon. Symbolproduksjon krever kunnskap om språk og kommunikasjon. I 

tråd med dette er retorikken kommet tilbake i skolen. Samfunnets interesse for retorikk og 

kommunikasjon er markant økende, det gjelder både privat og statlig/kommunal sektor. Det er også 

betydelig interesse for retorikk, forstått som grunnlag for å forstå hvordan demokratiet virker og 

utfolder seg.  

Fagmiljøet forsker, underviser og formidler i temaer som utmerker seg ved å være relevante og 

aktuelle både i skolen, i arbeidslivet og i offentligheten.   Samtidig er dette temaer der fagmiljøet 

arbeider i eller i nær kontakt med toneangivende nordiske og internasjonale forskningsmiljøer. 

Sentrale faglige områder som dekkes i dag er: 

- Grunnleggende ferdigheter, særlig i skriving og muntlighet (literacy), i skolen 

- Retorikk og sakprosa i skolen 

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

- Politisk retorikk 

- Teksthistorie 

Fagmiljøets arbeid samsvar i høy grad med målet i HFs strategiske plan (heretter HF 2020) om at 

«humanistisk kompetanse skal være relevant i større deler av arbeidsmarkedet». I ILN 2020 heter det 

at «ILNs viktigste fokus for forskning og utdanning i planperioden er å fortsatt fremskaffe 

grunnleggende innsikt og kunnskap i lingvistikk, norsk og nordisk språk og litteratur.» Fagmiljøet 

velger å betrakte seg som inkludert i denne formuleringen, ettersom vi arbeider både med språk og 

litteratur, og fordi utvikling av norsk og nordisk skriftkultur står sentralt i vår virksomhet. Men vi 

bidrar gjerne til at ILN enda tydeligere inkluderer fagmiljøet blant kjerneaktivitetene når den faglige 

virksomheten omtales i kommende plandokumenter og når forskningsprioriteringer foretas. 

 

Undervisning 

Studieretningen Retorikk og kommunikasjon har god søkning og gjennomføringsgrad, og det er godt 

samsvar mellom den faglige profilen på undervisningen og lærernes forskningsengasjement. 

Studieretningen baseres på et tverrfaglig samarbeid, særlig med IFIKK, som tilbyr undervisning i 

klassisk retorikk, men også med ILS ved UV-fakultetetet, som lenge har bidratt med undervisning i 

praktisk skriving. P.t. deltar 56 studenter på studieretningens BA-nivå og 29 på MA-nivået. Siden 

opprettelsen av studieretningen i 2010 er 17 MA-studenter uteksaminert. En spørreundersøkelse 

blant disse våren 2013 tyder på at de er godt fornøyde med studiet, og samtlige studenter har fått 

relevante jobber etter endt studium. Gjennom ulike kanaler holder vi rimelig god kontakt med 

aktuelle deler av arbeidslivet. (Jf. UiO 2020, strategi 9: «Samarbeidet med arbeidslivet skal styrkes, 

slik at studentene sikres naturlige fortrinn i arbeidsmarkedet» og HF 2020, strategi 5 « Samarbeidet 

med arbeidslivet skal fortsatt styrkes, og studentene skal settes bedre i stand til å bidra i 

problemløsning og nye måter å samarbeide på i arbeidslivet.»  Vi har høstet gode erfaringer med 

heisemnet RETKOM3104/4104 Prosjektarbeid i retorikk, som er obligatorisk i studieretningens 



Bachelor-nivå. Emnet gir praktisk erfaring med tekst- og kommunikasjonsarbeid i arbeidslivet 

gjennom å utføre et oppdrag for en ekstern oppdragsgiver.  Oppslutningen blant Retorikkstudentene 

om Nordisk prosjektsemester er god, vi har i dag fire studenter utplassert på Oppslutningen blant 

Retorikkstudentene om Nordisk prosjektsemester er god, vi har i dag fire studenter utplassert hhv. 

ved FN-delegasjonen i New York, Generalkonsultatet i New York, Tine Meierier og organisasjonen 

Musikk & Ungdom. 

Søkningen til MA-studiet er meget god, og vi har måttet avvise en rekke kvalifiserte søkere – 

årets opptak er på 12 studenter. Vi veileder en rekke PhD-kandidater, knyttet til ulike 

doktorgradsprogram ved UiO (utdanningsvitenskap, medievitenskap, språkvitenskap, 

litteraturvitenskap, medisin, teologi).  

RETKOM1102 Tekst og kommunikasjon er ett av fire obligatoriske 10 stp.-emner i 80-gruppen 

i Lektorprogrammet og de tre Retkom-emnene Samtaleanalyse, Diskursanalyse og Nordisk sakprosa 

inngår som valgfrie emner. RETKOM1102 inngår dessuten i samtlige tofags studieløp i 

lektorprogrammets MA-studium. Vi mener å gi et solid og relevant bidrag til instituttets 

lærerutdanningsvirksomhet som det bidrag til å fornye skolefaget norsk. (Jf. for øvrig HF 2020, 

strategi 5 «Lærere med utdanning fra HF skal ha en god faglig fordypning og sikres en 

forskningsbasert, praksisnær utdanning.») Samtlige Retkom-emner, både på BA- og MA-nivå, 

rekrutterer dessuten jevnlig enkeltemnestudenter fra andre fag og fakulteter. 

Vi mener selv at studiemiljøet er godt, og en rekke studentevalueringer og tilbakemeldinger 

tyder på at studentene er fornøyd med kvaliteten på undervisning og veiledning. Imidlertid vil vi 

gjerne legge større innsats i fellesskapende tiltak på begge studieretningens nivåer og til å etablere 

og vedlikeholde en alumniordning, dersom personalsituasjonen tillater dette.  

 

Forskning og formidling  

Fagmiljøets forskere er involvert i prosjektet Texualizing Democracy (Berge og Tønnesson), det NFR-

støttede Normprosjektet (Berge), Kunnskap i skolen – området Språk i utdanning (Berge, Svennevig, 

Tønnesson) og er engasjert i to nye foreslåtte tverrfaglige HF-initiativer: Genreinnovasjon (Berge og 

Tønnesson) og Politisk kommunikasjon (Berge og Svennevig). Svennevig deltar på fast basis i 

MultiLing, hvor han er engasjert i forskning om muntlig kommunikasjon mellom flerspråklige i 

internasjonale bedrifter og i helsevesenet. Tønnesson disponerer årlig driftsmidler fra Norsk 

faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) som setter Forskningsmiljøet Norsk sakprosa i stand 

til å engasjere en vit.ass. som er redaksjonsleder for det nordiske vitenskapelige tidsskriftet Sakprosa, 

som har ILN som utgiver og Tønnesson som hovedredaktør. Tønnesson samarbeider p.t. også med 

professor Berit von der Lippe ved BI om temaet kjønn og retorikk, blant annet med seminarer og 

bokutgivelse. 

 

Fagmiljøet organiserer Forskergruppen for tekst og retorikk, som møtes hyppig og som inkluderer en 

rekke stipendiater, i hovedsak dem som veiledes av Berge, Svennevig eller Tønnesson. Dessuten 

arrangeres hvert semester Retorikkseminaret, med 3-5 utadrettede seminarer hvert semester. 

 

Miljøet driver utstrakt formidlingsarbeid i skole, offentlig forvaltning, private virksomheter og i 

mediene. Både Berge, Svennevig og Tønnesson holder årlig en lang rekke foredrag og er relativt 

hyppige bidragsytere i presse og kringkasting. Takket være tilgangen på vitenskapelig assistent driver 

Tønnesson dessuten sakprosabloggen.no, forskningsmiljøets Facebookside og 

Sakprosaforskningsbibliografien. Høsten 2012 og våren 2013 stod han i spissen for en meget godt 

http://www.hf.uio.no/ilos/english/research/projects/textualizing/index.html
http://norm.skrivesenteret.no/
http://www.uio.no/forskning/tverrfak/kis/omrader/spraak_i_utdanning/
https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa
http://sakprosabloggen.no/
https://www.facebook.com/sakprosa
http://sakprosabloggen.no/sakprosabibliografi/


besøkt seminarserie på Litteraturhuset om juss og klarspråk, som var et samarbeid mellom JUS, HF, 

DIFI og NFF. På invitasjon fra rektor deltok han i arbeidsgruppen som utredet det nye professoratet i 

vitenskapskommunikasjon som nå er utlyst. (Jf. UiO 2013, strategi 13: «Universitetet i Oslo skal dele 

kunnskapen og styrke dialogen med samfunnet.» og HF-strategi 4 «HF skal være en aktiv formidler av 

forskningsbasert kunnskap både i tradisjonelle og nye kanaler. HFs ansatte og studenter skal aktivt 

bidra til å sette samfunnsproblemer under debatt og bidra med fakta, analyser, nyanser og kritikk.») 

 

Samarbeid med tilsvarende utdanninger 

Studieretningen Retorikk og kommunikasjon er landets eneste retorikkstudium med mastergrad. Vi 

har et løpende og godt samarbeid med BA-studiet ved UiB om bl.a. sensur og fagutvikling, og flere av 

våre MA-studenter er tatt opp på bakgrunn av studiet ved UiB. Professor Jens E. Kjeldsen ved UiB og 

Södertörns högskola har vært en aktiv tilsynssensor for vårt studium gjennom flere år. Vi pleier et 

godt samarbeid med retorikkutdanningene særlig i København, Lund, Södertörn og Örebro, og anser 

ikke at vi står i noe konkurranseforhold til noen av disse. 

 

Om behovet for nye stillinger 

Fagmiljøet teller i dag tre personer, alle professorer. Men den ene, Jan Svennevig, vil være 50 

prosent engasjert i Multiling i årene framover, dermed disponerer fagmiljøet i realiteten kun 2, 5 

personer. Kjell Lars Berge har tidligere vært frikjøpt i forbindelse med arbeid med nasjonale 

utvalgsprøver i skriving. Han er fortsatt engasjert i dette arbeidet, men for å opprettholde 

veilednings- og undervisningstilbudet ved ILN, er frikjøp ikke lenger praktisk mulig. Til sammen har de 

to opparbeidet et meget høyt antall plusstimer som vanskelig lar seg avspasere innenfor dagens 

rammer. Inntil sommeren 2012 virket også førsteamanuensis Jonas Bakken svært aktivt i fagmiljøet. 

Da han fikk stilling ved ILS, UV, fikk fagmiljøet ingen kompensasjon i form av ny stilling eller 

undervisningsressurser.  

Personalsituasjonen er dermed kritisk. Vi har allerede måttet legge ned flere studietilbud, og 

finner ytterligere nedleggelser uforsvarlig. Tvert imot ønsker vi å tilby emnet Moderne retorikk, som 

p.t. dessverre er lagt på is. Vi vil gjerne gjeninnføre bacheloremnet Klarspråk og masteremnet 

Teksthistorisk epokestudium, og vi ønsker å tilby mer undervisning i praktisk retorikk. Det er et sterkt 

behov for at vi engasjerer oss sterkere i oppbyggingen av en god forskerutdanning for stipendiater 

som søker tilknytning til miljøet. Vi ønsker også å engasjere oss sterkere i samarbeid om undervisning 

og formidling med andre kolleger og miljøer ved instituttet, men slikt samarbeid blir lett en 

salderingspost når arbeidssituasjonen er presset.  

Med kun 2,5 ansatte er vi svært sårbare ved forskningsterminer, frikjøp og andre situasjoner 

med redusert undervisnings- og veiledningskapasitet. Skal ansvaret for en egen studieretning (BA og 

MA) skjøttes forsvarlig, kan det lett komme til å gå ut over forskningsaktiviteten. (Jf. UiO 2020, 

strategi 21: «Det skal settes av mer tid til sammenhengende forskning gjennom bedre konsentrasjon 

av undervisningen og bedre støttefunksjoner.») 

 

Fagmiljøet har et akutt behov for én ny stilling – professor eller førsteamanuensis. Til denne stillingen 

ønsker vi en person med sterk kompetanse i retorikk. Ingen av dagens tre professorer har retorikk 

som kjernekompetanse gjennom egen utdanning og forskerutdanning, og en nyansettelse her vil gi en 

påkrevet faglig fornyelse samtidig som den vil løse det mest akutte behovet knyttet til undervisning 

og veiledning. 

 



Vi har også et presserende behov for ytterligere én stilling – også den en professor eller 

førsteamanuensis-stilling. Her vil vi prioritere muntlig kommunikasjon og/eller praktisk retorikk. 

Svennevig, som altså bare i begrenset grad kan undervise på studieretningen i årene framover, har 

vært alene om å undervise i muntlig kommunikasjon, og et retorikkstudium uten solid faglig fundert 

undervisning i praktiske ferdigheter er et ufullstendig studium. Denne siste stillingen vil kunne bidra til 

et ytterligere styrket samarbeid med Lektorutdanningen.  

 

Blindern, 16. oktober 2013 

 

Kjell Lars Berge   Jan Svennevig   Johan L. Tønnesson 

 

 

 

 


