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Sensurering av 

MASTEROPPGAVER I LITTERATURFORMIDLING (NOR4490/LIT4490) 
 

Masterstudiet i litteraturformidling skiller seg fra andre litteraturvitenskapelige 

studieretninger på flere punkter som det kan være nyttig å ha in mente når oppgavene skal 

sensureres: 

 

– Studieretningen er et samarbeid mellom to institutter/fagmiljøer: nordisk litteraturvitenskap 

på Institutt for lingvistiske og nordiske studier og allmenn litteraturvitenskap på Institutt for 

litteratur, områdestudier og europeiske språk. Veilederens tilhørighet avgjør hvilken kode 

studentenes masteroppgave får – NOR4490 (nordisk litteratur) eller LIT4490 (allmenn 

litteraturvitenskap). Uavhengig av koden kan studentene imidlertid skrive om ikke-nordiske 

emner. De som tas opp på studieretningen, har variert litteraturfaglig bakgrunn. 

– Så å si alle emnene som inngår i studieretningen, er obligatoriske: litteraturformidlingens 

sjangre, litteraturvitenskapelig forskningspraksis, verdenslitteratur, nordisk samtidslitteratur, 

litteraturkritikk, tekstbedømmelse og forlagsarbeid, den litterære institusjon, bokhistorie og 

tekstkritikk, faghistorie og prosjektplanlegging. Det er i tillegg mulig å velge et tipoengs 

praksisemne. Disse emnene tilsvarer studiets tre første semestre. 

– Masteroppgaven følger i det fjerde semesteret og utgjør 30 studiepoeng, det vil si ett 

semesters arbeid (40–50 sider) og dermed halvparten av det som er vanlig på HF. 

– I empirisk baserte oppgaver kan sidetallsnormen skjønnsmessig fravikes både ved at 

omfanget med nødvendighet øker når større eller mindre deler av materialet inkluderes. Eller 

sidetallet kan bli lavere fordi utlegningen av materialet tar mindre plass, mens bearbeidingen 

av empirien er desto mer tidkrevende. 

– Oppgaven kan være et individuelt arbeid eller et gruppearbeid. Inntil tre studenter kan 

skrive masteroppgave sammen. Selve samarbeidet utgjør da en viktig del av prosjektet, og 

man multipliserer ikke uten videre kravet til antall sider med antall studenter. Skjønn legges 

til grunn også her. Studentene får samme karakter. 

 

Ettersom litteraturformidlerne ifølge opplegget skal bruke halvparten så lang tid og sideantall 

på oppgaven sammenlignet med øvrige litteraturstudenter, kan man ikke ha samme 

forventninger til prosjektets størrelse og bredde. Oppgavens problemstilling bør uansett være 

tilpasset tiden og lengden man har til rådighet.  

 

Gjennom studiene skal studentene tilegne seg et metaperspektiv på litteraturformidling i vid 

forstand, altså hva som skjer med litteraturen på veien fra forfatter til leser. Adaptasjon av 

litterære tekster til andre medier og publikumsgrupper inngår for eksempel i forståelsen av 

hva litteraturformidling er. Flere av emnene er mer praktiske og empiriske enn vanlig 

innenfor litteraturvitenskapen. Det gjenspeiles i emnebeskrivelsene for masteroppgavene. I 

litteraturformidling ”kan [oppgaven] dreie seg om analytiske eller praktisk rettede 

undersøkelser med innsamling av data eller litteratursosiologiske studier av et avgrenset 

materiale”. Prosjektene kan godt omfatte litterær analyse som en del av materialet eller 

problemstillingen, men slik analyse vil ikke kunne utgjøre hovedsaken. Mulige emner som 

nevnes for oppgaver i allmenn litteraturvitenskap og nordisk litteraturvitenskap, er til 

sammenligning nettopp analyse av et skjønnlitterært verk, alternativt et tematisk område, en 

teoretisk eller litteraturhistorisk problemstilling. Mens feltarbeid, spørreundersøkelser, 

kvantitative analyser og bibliografiske studier fremstår som uvante i tradisjonelle 

litteraturprosjekter er de høyst relevante for formidlerne. Under sensureringen er det viktig å 

ta med i betraktningen at det å innhente og bearbeide empiri (materiale) av denne art fordrer 

vesentlig mer arbeid enn hva angår rent tekstanalytiske oppgaver. 


