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Eksempler på oppgavetitler fra masterspesialisering i nordisk litteratur
(søkes opp i DUO)

Side 2

• Rebecca Bærvahr: “Dei seier at vi berre får venne oss til det”. En undersøkelse av
klimaendringer og sorg i Brit Bildøens Sju dagar i august (2014) (V21)

• Ann-Kathrin Holt: I følelsenes vold. Hans Børlis historiske roman Sølv og stål (1951) 
i lys av affektiv narratologi (H20)

• Audun Andreas Ween: Begrunnelser for kvalitet. En undersøkelse av Nordisk råds
barne- og ungdomslitteraturpris 2013–2019 (V20)

• Ingvild Thale Trovik: Hvordan kan litteratur bidra til å nå målene for det tverrfaglige
temaet demokrati og medborgerskap i norskfaget? En retorisk analyse av Camara
Lundestad Joofs Eg snakkar om det heile tida (2018) (V20)

• Oda Olsen Bøgeberg Mathiesen: Det mandigste talent eller kvinneforfatter? 
Litteraturhistoriske fremstillinger av Amalie Skram (H19)

• Brage Egil Herlofsen: “Den store mengden vidunderlige foreteelser som tilhører
vannets element”. Den essayistiske modus og dens manifestasjon i Morten 
Strøksnes’ Havboka (V19)



Veileder oppnevnes på lærermøte
i fagmiljøet mot slutten av 8. 
semester (våren 2022).

Studentenes prosjektbeskrivelser
(NOR4430) samt de ansattes
kompetanseområder og
arbeidskapasitet danner grunnlag for 
beslutningen.

Side 3



Emner våren 2022

Obligatorisk

NOR4430 – Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap (ved Sissel Furuseth)

Valgfrie emner

NOR4310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (ved Julie Kleiva)

NOR4312 – Litteraturdidaktikk (ved Mads B. Claudi)

NOR4320 – Epokestudium i nordisk litteratur A 

NOR4440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur D (Ståle Dingstad om det komiske)

NOR4460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D
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Forskningsbasert undervisning og veiledning

Side 5



Hvem er vi? 
https://www.hf.uio.no/iln/personer/vit/nordisk-litteratur/

Side 6
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