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Dette emnet er en øvelse i kritisk dyplesning av lange og sammensatte argumenter av typen 

vi gjerne finner i antropologiske og historiske monografier. Hensikten med kurset er å 

oppøve studentene i selvstendig refleksjon om dataproduksjonen som ligger til grunn for 

forfatternes arbeid, og å drøfte hva forfatterne eventuelt kunne ha gjort annerledes når det 

gjelder opparbeiding av data, teoretisering og utforming av det skriftlige sluttproduktet. 

Ved kursstart valgte vi ut tre monografier om India ut fra et kompromiss mellom 

lærerkompetanse og studentinteresse. Monografiene leste vi på egenhånd, men vi møttes i 

undervisningstimene for inngående diskusjon om hver og en av dem. Etter hvert som kurset 

skred fram, opparbeidet vi oss også et sammenlikningsgrunnlag som beriket diskusjonene. 

Det er slike sammenlikninger oppgaveteksten oppfordrer studentene til å videreføre som et 

ledd i forberedelsen til sitt eget masterprosjekt.  

Årets oppgavetekst lyder som følger: 

Contrast and compare the research methods used by the authors of the three chosen 

monographs as well as the ways in which they articulate their methodological choices, turning 

points and/or dilemmas.  

Next, continue your discussion in one of the following ways: 

EITHER (for those who will do fieldwork of some kind for their MA degree): 

 Relating these three monographs to your forthcoming fieldwork, discuss which new 

ideas these books have given you with respect to methodological strategies and ways of 

engaging with theory. 

OR (for those who opt for project term or a semester abroad): 

 Use this comparison to discuss what each author could have done more of in terms of 

method and theorization to extend their analysis further. 

 

Hva er en god besvarelse? En besvarelse som ikke gjør stort mer enn å oppsummere og 

sammenstille argumentene, metodene og teoritilfanget i hver av monografiene bør nok 

kunne passere. Men for å komme høyt opp på karakterskalaen, bør vi kunne kreve en større 

grad av selvstendig analyse, ikke minst evne til å artikulere hva hver av monografiene ikke 

fanger opp grunnet forfatternes metode- og teorivalg. 

Semesteroppgaven er blitt veiledet og har vært igjennom to kommentarrunder fra kurslærer 

som ledd i undervisningen.  

 


