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PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE INNEN
FAGOMRÅDENE MEDIER OG KOMMUNIKASJON, JOURNALISTIKK OG
DIGITAL KULTUR - KOMITEENS VURDERINGER

Komiteen er oppnevnt etter fullmakt av rektor for fagområdene medier og
kommunikasjon, journalistikk og digital kultur. Komiteen skal vurdere personlig opprykk
til professor etter kompetanse. Komiteen har arbeidet etter retningslinjer gitt i Veiledning
for bedømming av søkere til professorater og nasjonale professoropprykk, vedtatt av
Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-filosofiske fag 27. nov. 2006 og 3. mai 2007.
Komiteen har bestått av prof. Anker Brink Lund, prof. Eli Skogerbø og pro£ Terje
Rasmussen (leder). Komiteen leverer med dette sine bedømmelser.
Kompetanseerklæringen er enstemmig og utvilsom.
De som søker om personlig opprykk er:
Førsteamanuensis Svein Brurås, Høyskolen i Volda
førsteamanuensis Elisabeth Eide, Høyskolen i Oslo
førsteamanuensis Oddgeir Tveiten, Universitetet i Agder
førsteamanuensis Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen
førsteamanuensis Robert Wallace Vaagan, Høyskolen i Oslo.
Søkerne må kunne vise til en vitenskapelig arbeidsinnsats med kvalitet og omfang som
svarer til to doktorgradsavhandlinger på de aktuelle fagområdene eller tilgrensede
fagområder. Komiteen forutsetter at søkerne selv har pekt på/lagt ved de vitenskapelige
bidragene som anses viktigst i produksjonen. Det åpnes for at ikkepublisert materiale kan
telle med i vurderingen. Det legges vekt på søkerens forskningsaktivitet de siste 5-10
årene og om hvorvidt aktiviteten har vist stigning. Også populærvitenskapelige bidrag er
positivt meritterende. Det kreves pedagogisk basisutdanning. Søkerne som ikke har dette
må ta dette når tilsetting har funnet sted.
For hver av søkerne vil vi først gi en presentasjon av den enkelte søkers formelle
kvalifikasjoner når det gjelder utdannelse, praktisk og teoretisk pedagogisk erfaring,
formidlingsvirksomhet og annet. Deretter vil vi gi en nærmere vurdering av den enkelte
søkers vitenskapelige produksjon og andre innsendte arbeider. Til slutt konkluderer vi
angående den enkelte søkers kompetanse.

Jill Walker Rettberg (f.1971)
Jill Walker Rettberg er førsteamanuensis på programmet for digital kultur ved
Universitetet i Bergen der hun har vært ansatt siden 2003. Hun tok dr. art-graden i 2003
på en avhandling om narrativitet i online fiksjon. Hun har utviklet kurs og undervist i
ulike sider av digitale medier/digital kultur, og har eksperimentert med bruk av blogging
og sosiale medier i undervisningen. Rettberg har publisert om sine pedagogiske erfaringer
med dette i artikler og i foredrags form, og har også dokumentert dette arbeidet uvanlig
grundig. Rettberg har pedagogisk grunnutdanning. Hun har veiledet flere
mastergradsstudenter, men ingen ph.d-studenter. Hun har vært opponent på en
doktordisputas. Rettberg har også formidlet hyppig fra sin forskning i massemediene og
på ulike digitale plattformer.

Rettberg har vært leder for ELINOR, et forskningsnettverk for Elektronisk litteratur i
Norden. Hun har deltatt i ulike programkomiteer for konferanser og vært referee for
ledende tidsskrifter på hennes felt.
Rettberg var leder for Institutt for humanistisk informatikk, UiB fra februar 2005 til juni
2007.
Rettberg har publisert siden slutten av 1990-årene på området digital kultur. De ti
innsendte arbeidene består av foruten dr. avhandlingen, en monografi om blogging på
Polity Press, flere bidrag i internasjonale antologier og artikler i internasjonale tidsskrifter
om blogging, hypertekst (spill) og sosiale medier. Rettberg omtaler selv sitt
hovedinteressefelt som "narrativitiet i nye medier" og det er ingen tvil om at dette er den
røde tråden gjennom hennes forfatterskap.

Fiction and interaction (2003) er Rettbergs doktoravhandling. Den undersøker " the user
as a character in fictional interactional works". For å kunne gjøre dette, bruker hun et
utvalg av fiksjonstekster som også er hypertekster, og som på ulike måter henvender seg
til, inkluderer og gjør leseren/brukeren til en aktiv part i utviklingen av teksten. I de første
kapitlene presenteres vi for forskningsmålene og begreper som blir brukt gjennom hele
arbeidet, som 'control', `interactivity' etc. Hun utvikler begrep som `ontological fusion',
`depiction', `deixis, `ontological interaction' for å beskrive og drøfte samhandling
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mellom leseren og online fiksjonstekster som på ulike måter henvender seg til og
"krever" leserens deltakelse. Kapittel 3 utlegger eksemplet `Online Caroline', en
hypertekst fiksjonsserie på nett. I denne er leseren inkludert gjennom epost og
standardisert kommunikasjon med hovedpersonene/protagonistene. Rettberg deltar i
samhandlingen gjennom to karakterer "Jill" og "Jack" og oppdager snart at deres
intensjonale svar til teksten har liten innflytelse på den. I stedet er det andre handlinger
som for eksempel lesing av informasjon gitt om nettsiden uten av være aktiv deltaker som
driver historien. Videre diskuteres henvendelsen til "du" i teksten. Teknikken med å
involvere leseren i teksten er svært gammel teknikk, men i motsetning til ikke-digitale
historier, er digitale hypertekster designet for å framkalle respons og inkludere leseren.
Rettberg diskuterer de mange ulike måtene leseren inkluderes på, som f.eks. både reell og
oppdiktet leser, og hun tar opp hvordan inkluderingen av leseren også gjør leseren
ansvarlig for sine "handlinger", mer eller mindre moralsk akseptable.
Avhandlingen er eksepsjonelt velskrevet. Rettberg har engelsk som et av sine morsmål,
men teksten er i tillegg preget av hennes helt særegne stil. Den er elegant og nærmest
seduktiv i sin veltalenhet. Rettberg bruker teknikker liknende de som brukes i
eksemplene hun undersøker for å inkludere "deg", leseren i teksten. Hun bruker, i
motsetning til standard akademisk litteratur, en personlig stil med en "jeg-forteller" som
er svært tilstedeværende teksten. Denne stilen fører til at hun presenterer sin forskning
distinkt og klart, men også tvetydig og personlig. Det er få ambisjoner om å presentere
forskningsresultater i et nøytralt, akademisk språk som skaper avstand mellom hennes
personlige erfaringer med tekstene og de teoretiske analysene av dem. Det betyr ikke at
det ikke er noen teoretisk ambisjon; tvert imot, de teoretiske ambisjonene er høye og
oppfylles langt på vei.
"Links and Power: The political economy of linking on the web" er publisert i Library
Trends (2005) (nivå 1). Det er en innsiktsfull og kunnskapsrik, om enn svært kort artikkel
om økonomi og makt knyttet til lenking. Artikkelen forklarer hvordan rangering og verdi
av lenkingen blir brukt i søkemaskiner.
Digital Culture, Play, and Identity. A W orld of W arcraft Reader (red with Hilde G.
Corneliussen 2008 ) er en redigert samling om online flerbrukerspillet World of Warcraft
(WoW) som forskningsfelt. Rettberg har skrevet introduksjonen sammen med
Corneliussen , en kort innføring i spillet og presentasjon av boka, og et kapittel om
`Quests' in WoW. Kapitlet diskuterer ulike tilnærminger til og fortolkninger av "quests" .
Kapitlet "Blogging From Inside the Ivory Tower" i boka Uses of Blogs (eds Bruns and
Jacobs 2006) må ses på som forløper for boka Blogging (omtalt under). I denne
artikkelen skriver Rettberg i samme stil som i avhandlingen, svært personlig, engasjert,
og velskrevet. Mye av artikkelen brukes til å dokumentere hvorfor det var så vanskelig å
skrive den i en konvensjonell, akademisk stil. Et av spørsmålene hun stiller er om
blogging undergraver hierarkier, et interessant og viktig spørsmål. Svakheten ved
artikkelen er at den bare i liten grad klarer å empirisk å utforske og dokumentere de gode
spørsmålene som blir stilt. Artikkelen holder seg på et konseptuelt nivå, og kunne gjerne
gått lenger i sine teoretiske anslag.
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Boka Blogging (Polity Press 2008) er en innføring i fenomenet "blogging" (weblogging).
Den er tematisk organisert rundt ulike aspekter ved blogging, spesielt ut fra om blogging
kan ses som en sjanger eller et medium. Rettberg velger ikke kategorisk noen av disse,
men mener det avhenger av hvilket perspektiv man til enhver tid ser bloggingen fra.
Kapitlene i boka dreier seg om ulike aspekter ved bloggingen; bloggingens historiske
forløpere, blogg og sosiale nettverk, forholdet mellom blogg og journalistikk, narratologi,
blogg og reklame/markedsføring og framtidens blogging. Kapitlene er tematisk
organisert, og boka har ikke noe helhetlig teoretisk perspektiv. Likevel er det mulig å
skjelne en overgripende tilnærming til blogging som historiefortelling, narratologi, som
det aspektet ved bloggingen som Rettberg virker mest opptatt av. Boka bygger ikke, i
følge introduksjonen og kapitlene, på systematisk forskning om fenomenet blogging, men
på personlige erfaringer i tillegg til en eksemplarisk typologisering av ulike typer av
blogger (personlige, tematiske etc), stort sett hentet fra det anglo-amerikanske
språkområdet. Rettberg skriver personlig og engasjert og bruker sine egne erfaringer som
blogger som utgangspunkt og referanse. Det er både en styrke og en svakhet. Styrken
ligger i at boka er engasjert, velinformert, og velskrevet, og har en lang rekke gode
eksempler på ulike blogger. Svakheten ligger i forfatteren til tider har liten avstand til
eget stoff. Det kommer til uttrykk både i at enkelte eksempler blir vel detaljerte og ikke
alltid like godt motiverte. En annen svakhet ved boka, som kanskje var uunngåelig gitt at
blogging er et nytt fenomen, er den svake teoretiske og forankringen. Selv om Rettberg er
interessert i bloggen som fortelling, utvikles ikke perspektivet til tydelige perspektiver og
begreper. Hvert kapittel har ansatser til dette, og kunne vært utviklet videre i retning av
begreper og metoder både for innsamling av og analyse av bloggtekster. Da ville boka
gått utover formatet som en innføring i blogging som fenomen, og vært en tydeligere
vitenskapelig tekst innenfor webanalyse.
"Feral Hypertext: When Hypertext Literature Escapes Control" er publisert i
International Handbook of Internet Research (2009). Kapitlet bruker
domestiseringsmetaforen, kanskje mest kjent fra Silverstones arbeider om teknologibruk,
og snur den opp- ned (for øvrig uten referanser til Silverstone). Rettberg argumenterer for
at mens hypertekst i tiden forut for nettets utbredelse kunne ses på som "temmet",
domestisert, er hypertekst i dag, i alle fall delvis, en sjanger som er blitt "vill" (feral) og
utemmet og lever sitt eget liv, ettersom den ikke kan kontrolleres når den er lagt ut på
nettet. Styrken ved artikkelen er dens originalitet i bilde- og begrepsbruk. Metaforen
fungerer språklig og billedlig godt, men det kan stilles to vesentlige spørsmål ved
argumentet: Er det teoretisk og empirisk fruktbart å bruke den på et tekstbegrep? Hva sier
egentlig begrepet "vill"/"utemmet"/"feral" om egenskapene ved teksten og dens
narrativitet? Rettberg argumenterer ikke for valget av metafor, hun argumenterer for at
dette er et faktisk fenomen. Videre: det er tautologiske trekk ved argumentasjonen:
hyperteksten blir "vill" fordi forfatteren mister kontrollen over den, eller omvendt,
forfatteren mister kontrollen og teksten blir "vill". Ingen av disse svakhetene adresseres i
artikkelen, og den mangler også en systematisk empirisk forankring. Av den grunn
framstår den som teoretisk "tynn", om enn original.
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Artikkelen "'Freshly Generated for You and Barack Obama': How Social Media
Represent Your Life" er publisert i European Journal of Communication (2009) (nivå 2)
Også den kan knyttes til narrativitetsfokuset, men i motsetning til mange av de andre
arbeidene hvor det er forfatternes perspektiv i digitale omgivelser som er utgangspunktet,
er fokuset her på hvordan sosiale medier utnytter brukernes opplysninger til å
representere/"fortelle" deres historier. Rettberg tar opp temaet om hvordan de
preskriptive formatene som preger sosiale medier som Facebook, Dopplr.com m.m.
påvirker/styrer måten vi representeres på. I slekt med perspektivet fra "Links and Power"
(omtalt over), er hun er opptatt de kommersielle kreftenes betydning for digital
historiefortelling. Artikkelen er god og original, er publisert på nr 2-nivå, men er teoretisk
best på det fortelleteoretiske, svakere mht økonomiske og strukturelle perspektiver.
Konklusjon
Rettberg er en gjennomført original og produktiv forsker som alene og sammen med
andre har vært med på å åpne sentrale forskningsfelt innenfor digitale medier. Hun har
fått nesten alle sine arbeider publisert i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter og
forlag, noe som i seg selv vitner om originalitet og kvalitet. Hennes avhandling om
narrativitet i digital, online fiksjon er banebrytende teoretisk og empirisk, og bøkene om
henholdsvis blogging og World of Wareraft er tidlige og originale bidrag på hvert sitt
felt, sosiale medier og multibrukerdataspill. I EJC-artikkelen om sosiale medier og
publikum er hun også svært tidlig ute med sine analyser av hvordan digitale formater
styrer en digital, online historiefortelling. Hennes evne til å sette nye fenomener under
lupen ved hjelp av fortellerteori er hennes absolutt sterkeste side, i tillegg til at hun har en
tydelig egen "stemme" fordi hun dokumenterer og reflekterer over egne erfaringer med
ulike digitale, online medier, som blogging, sosiale medier m.v. Samtidig er dette også en
av svakhetene ved hennes arbeider. Det er i de fleste arbeidene vanskelig å finne noen
distanse mellom forskeren og hennes objekt, vanskelig å vurdere om hennes refleksjoner
omfatter mer enn de individuelle erfaringene, vanskelig å skjelne hennes metoder. En
annen svakhet, er at flere av arbeidene, selv om de publiserte i anerkjente tidsskrifter og
bøker, er "in the making" - mye er meget bra, men ikke alltid helt ferdig tenkt. Til
gjengjeld skårer hun høyt på originalitet. Samlet sett mener komiteen at hennes arbeider
tilsvarer nivået på to doktorgrader, kvantitativt og kvalitativt.
I tillegg til forskningen som komiteen mener er original og av høy kvalitet, har Rettberg
noe erfaring som forskningsleder, og administrativ erfaring som instituttleder.Hun har
lang undervisningserfaring og godkjent pedagogisk basiskompetanse. Noen av arbeidene
kan sies å være forskningsformidling. I tillegg vil komiteen trekke inn at hun kan ses på
"et spesielt talent" (jfr veiledningen) - hun fremstår som et stort forskertalent.
Komiteen finner Rettberg professorkompetent.

Oslo, København 3.11.2010

Anker Brink Lund

