
PROGRAM FOR FILOSOFI: FIL 4080 -  PROSJEKTBESKRIVELSE 

 

Strukturering av masterprosjektet, -  noen spørsmål til hjelp, ettertanke og refleksjon.  

Prosjektbeskrivelsen bør inneholde følgende momenter: 

 

 

1. Tema med arbeidstittel  

       Innenfor hvilket filosofisk arbeidsfelt eller emneområde vil oppgave høre hjemme? 

        Lag arbeidstittel. 

 

 

2. Problemstilling 

       Hva er det som er spesielt interessant med temaet du har valgt? 

        Hva vil du undersøke/finne ut av? 

        Hvilke teoretikere/hvilke tekster er relevante? 

 

3. Metodisk tilnærming 

         Det er viktig å tenke igjennom tilnærmingen til problematikken. 

         Vil du gå begrepsanalytisk til verks, eller kan du begrunne en revisjonistisk                  

         tilnærming? 

         Dersom oppgaven er innenfor etikk/moralfilosofi; i hvilken grad er det et normativt        

          eller deskriptivt prosjekt? 

         Hva slags argumenter fordres av ulike tilnærminger? 

 

4. Disposisjon 

Disposisjonen kan gjerne ha følgende grovinndeling: 

 

i Innledning 

 -   presentasjon av tema, - eventuelt om bakgrunn for valg av oppgave 

 -   problemstilling 

 -    kort redegjørelse for metodisk tilnærming 

ii Hoveddel  

- motivasjon av tematikken 

- drøfting 

 

       iii Avslutning 

- en konklusjon som viser hva man er kommet frem til angående problemstillingen 

 

5. Fremdriftsplan 

Det er viktig å komme i gang med skriving så raskt som mulig. 

En oversikt (så realistisk som mulig) over arbeidet med oppgaven, - måned for måned 

 

 

6. Litteraturliste 

En alfabetisk oversikt over original- og sekundærlitteraturen. 

Humanistisk Fakultet anbefaler å bruke Harvard Style.  



FIL 4080  PROSJEKTBESKRIVELSESKURS    VÅR 2011 

   

          UNDERVISNINGSOVERSIKT 

 

TIRSDAGER  14.15 – 16      GEORG MORGENSTIERNES  HUS,  ROM 141 

 

 

1. Gang:  18/1   Generell IKT   og  End Note 

 

2.Gang:   25/1   Litteratursøkekurs NB: ”Læreringsoasen” i biblioteket i 2.etasje  

UB  Georg Sverdrups Hus 

 

3.Gang:   1/2    Arbeid med selvvalgt tekst -  I   v/Steinar Mathisen 

 

4.Gang:  8/2     Arbeid med selvvalgt tekst -   II  v/Steinar Mathisen 

 

      ( Undervisning 15/2 avlyst grunnet sykdom) 

 

5.Gang :  22/2  Arbeid med tekst i grupper (oppgitt tekst) v/Torstein Tollefsen 

  

6.Gang:   1/3    Arbeid med tekst i grupper (oppgitt tekst)  v/Steinar Mathisen 

 

NB   7.gang      8/3       Hvordan skrive masteroppgave i filosofi. Om Metode. 

v/Anders Strand  og Sissel rj 

 

 UKE 11  (15/3)  INGEN UNDERVISNING 

 

 

    INNLEVERING AV UTKAST TIL PROSJEKTBESKRIVELSE  TORSDAG 

17/3   Innen kl. 14.  Sendes på epost til Sissel rj                      

 

  

 8.Gang:  22/3  Fremlegging av utkast til prosjektbeskrivelse 

 

9.Gang: 29/3     Fremlegging av utkast tilprosjektbeskrivelse 

 

10.Gang:  5/4  Fremlegging av utkast til prosjektbeskrivelse  

 

11.Gang: 12/4 Fremlegging av utkast til prosjektbeskrivelse 

 

 

 

     DEN FERDIGE PROSJEKTBESKRIVELSEN SKAL VÆRE PÅ  2500 ORD 

INNLEVERING  I  PAPIR PÅ EKSPEDISJONSKONTORET .... 

 

 



Sissel Redse Jørgensen     92431119       s.r.jorgensen@ifikk.uio.no 


