
Sensorveiledning LIT4000 - Litteraturvitenskapelig forskningspraksis 

 

Emnet inngår som obligatorisk emne i det første semesteret på masterprogrammet i allmenn 

litteraturvitenskap. Det er krav om obligatorisk oppmøte (minst seks av åtte ganger). Emnet 

har relativt liten lesebyrde, mye av arbeidet foregår på seminaret i form av 

gruppepresentasjoner, og det avtenteres med en mappe bestående av både en individuell 

oppgave og en gruppeoppgave. 

 

Den individuelle oppgaven dreier seg om litteratursøk. Hver student får et tenkt 

masteroppgaveprosjekt med beskjed om å utarbeide en leseplan/foreløpig litteraturliste. 

Oppgaven er presisert slik: 

(1) Analysér prosjekt-tittelen og identifisér målene (Hva skal jeg søke etter?) 

(2) Gjør rede for valg av arbeidsmåter og bibliografiske kilder (Hvor søkte jeg? 

Hvorfor? Hvordan?) 

(3) Sett opp den foreløpige litteraturlisten med ca 15 innførsler: primærmateriale og de 

viktigste bøker/artikler/databaser innenfor forskningslitteratur og teori. Sett opp 

innførslene i henhold til standard for litteraturlister. 

 

Gruppeoppgaven er knyttet til ulike problemstillinger som blir drøftet på seminaret. Den er 

først lagt frem muntlig, og så skrevet ut etter diskusjonen der.  

 

Studenter som ikke har anledning til å følge undervisningen, kan søke om en spesialordning 

der de leverer den individuelle oppgaven og så prøves i det øvrige pensumet, inkl. materialet 

for gruppeoppgavene, i en muntlig prøve. Den muntlige prøven varer ca. 20 minutter og 

pleier å dreie seg om to av problemstillingene som reises i pensum.  

 

Læringsmålene er beskrevet slik at studentene ved fullført emne har: 

 kunnskap om hvordan et større litteraturvitenskapelig arbeid som masteroppgaven 

planlegges og gjennomføres i praksis 

 grunnleggende ferdigheter i bruk av bibliotekkataloger og bibliografiske baser 

 elementær kjennskap til tekstkritiske problemstillinger 

 forståelse for de forskningsetiske utfordringene som ligger i kravene til etterprøvbarhet og 

redelighet i litteraturvitenskapen. 

 

Emnet prøves med karakterene bestått/ikke bestått, og studentene er informert om at kravet til 

bestått besvarelse i dette emnet ligger på D-nivå (ikke E): 

For å oppnå «bestått» kreves det at studentene skal ha tilegnet seg hovedpunktene i 

pensumlitteraturen og innarbeidet kritikk fra læreren og medstudentene i det som 

innleveres til endelig bedømmelse. Det skal ikke herske tvil om at samtlige 

seminardeltakere på egen hånd kan nyttiggjøre seg grunnleggende bibliotekdatabaser 

(som Oria) og relevante bibliografiske databaser (som MLA-basen). (Fra 

kursinformasjon som er delt ut i timen og lagt ut i Canvas) 

 

 


