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Temaet for bacheloroppgavekurset våren 2021 har vært «Natur i Norsk Folkeminnesamling: P. 

C. Asbjørnsen og naturhistorien». Kildematerialet studentene har blitt presentert for og har hatt 

tilgang til i Canvas, har vært knyttet til Peter Christen Asbjørnsens mangfoldige 

naturhistoriske/naturvitenskapelige produksjon. I forelesningene har det i tillegg til historisk 

kontekst og Asbjørnsens tekster, blitt fokusert på kunnskapshistorie og nærlesning. De teoretiske 

perspektivene på nærlesning vi har fokusert spesielt på, har vært paratekstbegrepet og Bakhtins 

dialogisme. 

Studenten skal selv velge både kildetekst(er) og problemstilling til bacheloroppgaven, innenfor 

de tematiske rammene som er satt. Denne problemstillingen kan være spesifikk og knyttet til en 

enkelt tekst, eller ta for seg et mer generelt tema og flere av Asbjørnsens tekster. Ettersom 

naturhistorie på 1800-tallet er et tema det generelt er skrevet lite om, og Asbjørnsens produksjon 

innen dette feltet har vært lite i fokus i kulturhistorisk sammenheng, har det sannsynligvis i større 

grad en tidligere år vært krevende for studentene å utforme gode problemstillinger og å finne 

relevant sekundærlitteratur. Dette bør det tas hensyn til i sensuren. 

Det kreves ikke at spesifikke teorier eller teoretiske begreper «anlegges» på teksten, selv om 

studentene har hatt om Genette og Bakhtin. Det forventes likevel at eventuell bruk av teorier og 

begreper fremstår som hensiktsmessig for å besvare problemstillingen. Det teller positivt at 

studentene reflekterer og begrunner valg av teori/analytiske begreper. Ellers forventes det at 

studentene gjennom sine analyser viser at de har forståelse for teksters historisitet. Det er 

viktigere at studentene viser god forståelse for og sensitivitet for analyseteksten og Asbjørnsens 

historiske kontekst, samt at de evner å bruke hensiktsmessige analyseverktøy, enn at de 

diskuterer teori og en mer generell overordnet kontekst. 

Det teller også positivt om studentene trekker inn og benytter relevant selvvalgt litteratur for å 

besvare oppgaven. 

Kreativitet og selvstendighet, samt evne til å ta til seg veiledning og vise progresjon gjennom 

kurset, skal vektlegges. 


