
Sensorveiledning lit4300 A/B h 2019  

 

Generell sensorveiledning 

 

LIT4300 er et fordypningsstudium i litteraturteori der man studerer én eller flere 

litteraturteoretiske tradisjoner eller problemstillinger. Temaene varierer fra semester til 

semester.  

 

Eksamensformen er en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av 

studenten i samarbeid med faglærer.  

 

Lit4300A  

Pensum består av 500–700 sider teori. I tillegg kommer eventuelt et utvalg litterære tekster, i 

omfang tilsvarende ett verk. 

Oppgaven skal være på 9 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 

10 prosent kan føre til trekk i karakteren. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og 

bibliografi. 

 

Lit4300B 

Pensum består av 1000 sider teori. I tillegg kommer et utvalg litterære tekster, i omfang 

tilsvarende to verk. Studenter som ønsker at 10 av emnets 20 studiepoeng skal telle som 

litterært tekststudium kan, i samråd med faglærer, erstatte deler av teoripensumet med 

litterære verk. 

Oppgaven skal være 18 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 

10 prosent kan føre til trekk i karakteren. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og 

bibliografi. 

 

Besvarelsen skal vise at læringsmålene for emnet er oppfylt (se emnebeskrivelsen for Lit4300 

A/B, https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT4300/) dvs. at besvarelsen skal 

dokumentere: 

 

1) Innsikt i sentrale teoretiske perspektiver og begreper som behandles i kurset 

2) Evne til å diskutere både teoretiske problemstillinger i og for seg og deres 

 implikasjoner for praktisk litterær analyse. 

3) Selvstendighet i utformingen av besvarelsen 

4) Evne til resonnerende fremstilling, herunder god og presis språkføring og evne til å 

disponere stoffet hensiktsmessig 

5) At kandidaten har tilegnet seg grunnleggende konvensjoner mht sitatbruk, 

 referanseteknikk og oppsett av litteraturliste. Den som ikke har tilegnet seg dette, vil 

 normalt oppnå et dårligere resultat enn han/hun ellers ville ha fått. 

 

 

For informasjon om undervisning og pensum, se semesterspesifikke sider i emnebeskrivelsen. 

 

 

 

 

 



 

 

Spesifikk sensorveiledning h2019 

Tema: Résistance/Motstand: Roland Barthes og teori vs. metode 

 

Dette kurset hadde med støtte i Roland Barthes' forfatterskap som mål å undersøke forholdet 

mellom metode og teori i litteraturvitenskapen. Utgangspunktet var at litteraturen og det 

litterære språket befinner seg i sentrum for Barthes’ virke.  

 

Seminaret gikk nærmere inn på Barthes’ analyseform og kritikk, slik den utviklet seg fra 

Litteraturens nullpunkt (1953) og Mytologier (1957) over strukturalistiske tekster som 

«Introduction à l'analyse structurale des récits» (1966) til det poststrukturalistiske verket S/Z 

(1970), og videre til en såkalt a-topiske fase, med tekster som Fragmenter av kjærlighetens 

språk (1977) og den mer fenomenologiske boken Det lyse rommet – tanker om fotografiet 

(1980), samt de posthumt utgitte forelesningsmanuskriptene, særlig La préparation du roman 

(2002) 

 

Vi så hvordan disse er preget av utvikling mot en friere form for skriving, i en «semiotropi», 

som betyr å tenke med tegnet, ikke for å forklare, men for å forfølge egne fantasmer. Dette 

knytter også an til en egen form for etos, et ansvar for formen. Særpreget ligger i at denne etos 

eller moral blir kombinert med understreking av sensibilitet, fellesskap og nytelse.  

Den litteraturteoretiske gevinst av dette fant vi i forståelsen av litteraturen som et fristed, 

lesning som kulturell aktivitet og av det å skrive som eksistensiell nødvendighet.  

 

Samtidig problematiserte seminaret tilstedeværelsen av en motstand, en résistance, blant 

annet overfor akademisk-vitenskapelige arroganse, metodologisk selvtilfredshet, den "sunne" 

fornuftens dominans og militant dumhet. Basert på Nietzsche, og lest gjennom Deleuze,  lærte 

vi at Barthes plasserte «kultur» foran «metode». Vi så hvordan han her i likhet med Derrida 

og Deleuze refererer til Mallarmé, som i 1869 skriver at all metode er fiksjon, og at språket 

selv da blir den eneste mulig vei.  

 

Vi diskuterte dette i forbindelse med flere ulike lesninger av skjønnlitterære verk, og forsøkte 

å knytte Barthes opp mot vår egen tid, med dens nye mediale bekymringer, de falske 

sannhetenes retorikk, og ikke minst en tilbakevendende trang til naturvitenskapelig stringens 



og nyttetenkning i humanvitenskapen. Studentene bidro med innlegg om hvert sitt prosjekt, 

som alle med bakgrunn i seminaret behandler en problemstilling som også involverer litterære 

tekster. Verdien av selvstendighet, fri tenkning og oppfinnsomhet ble understreket.  

 

 Sensorveiledning. Besvarelsen skal vise at kandidaten: 

 1. Har gode kunnskaper om de aktuelle teoretiske orienteringenes periode  

 2. Har en presis problemstilling, som følges opp 

 3. Behersker og kan fremstille Barthes' ulike teoretiske posisjoner 

 4. Har en selvstendig perspektivering av stoffet 

 5. Har evne til resonnerende fremstilling som ikke inneholder for mye referat eller 

biografiske opplysninger 

 6. Har god og presis språkføring 

 7. Har evne til å disponere stoffet hensiktsmessig 

 

For å oppnå karakteren C skal punktene 1, 2, 3, 4 og 7 være tilfredsstillende oppfylt. For å 

oppnå karakteren A skal samtlige punkter være oppfylt, og besvarelsen skal være en 

fremragende prestasjon som klart utmerker seg og hvor kandidaten skal utvise god 

vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.  

 


