
 

Sensorveiledning MUSKUL4210/4110   
Metoder innen museumsstudier og kulturarvstudier 

 
 
Generisk sensorveiledning 
 
Emnet har mappeeksamen med oppgaver knyttet til metodeforsta else og datainnsamling. I 
tillegg skal det utarbeides en prosjektbeskrivelse til en masteroppgave. Prosjektbeskrivelsen 
skal være pa  inntil 5 normalsider (en normalside er 2300 tegn uten mellomrom). Samlet skal 
mappeinnleveringen være pa  10 sider. 
 
Vurderingsform : besta tt / ikke besta tt. 
’Besta tt’ vurderes som karakteren C eller bedre. 
 
Studentene skal gjennom to kortoppgaver vise at de har lært sentrale metoder innenfor feltet 
hvor pensum aktivt brukes i redegjørelsen og drøftingen av metodene.   
 
I arbeidet med prosjektbeskrivelsen vil studentene ma tte hente inn annen relevant litteratur 
(enn pensum). Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en tentativ beskrivelse av tema, 
problemfelt, metode og materiale. Det skal være et utkast til en begrunnet problemstilling og 
refleksjon om hvor relevante kilder kan hentes,  samt en skisse av relevante metoder og 
teoretiske perspektiv. I tillegg skal prosjektskissen inneholde en fremdriftsplan.  
 
Minste krav:  Om noen av punktene (se over) mangler,  ma  studenten vise en refleksjon rundt 
dette. Selv om ikke all litteratur og kilder er funnet frem, skal studentene viser at de har en 
strategi for a  skaffe seg det. Kildebruk og sitatteknikk vil være tellende for godkjenning.  Det er 
sentralt at prosjektets tema og problemstilling er relevant innenfor forskningsfeltet, at det 
trekkes veksler pa  tidligere forskning og viser studentenes evne til selvstendig utarbeidelse av 
perspektiver.  
 
 
Spesifikk sensorveiledning - våren 2019 
I tillegg til prosjektskisse (5 s) skal mappen inneholde to mindre oppgaver: 
 
1. Kortoppgave ‘Hva er feltarbeid?’ (2 sider)  
Oppgaven skal være en diskusjon av feltarbeid, hva det er og hva slags kunnskap/innsikter et 
etnografisk feltarbeid kan gi. De beste vil i tillegg kunne diskutere fordeler og 
ulemper/begrensninger ved a  gjøre et feltarbeid. 
 
2. Kortoppgave knyttet til ekskursjonen til Hamar: ‘Doing direct observation in 
museums and cultural heritage sites’ (3 sider) 
Ved a  bruke konkrete eksempler fra observasjon studentene har gjort pa  museer og steder pa  
Hamar, inviterer oppgaven til a  reflektere rundt hva observasjon er, hva slags 
kunnskap/innsikter denne metoden gir, og hva metodens fordeler og begrensninger er. I 
tillegg til a  bruke egne erfaringer med observasjon pa  Hamar ma  studentene vise at de har lest 
og kan bruke et utvalg tekster fra pensum. 
 
 
Alle tre oppgavene ma  være levert inn, men det legges størst vekt pa  prosjektbeskrivelsen. 
 


