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Prosjektbeskrivelsen

• Arbeidstittel
• Tema, begrunnelse, faglig plassering,
• Problemstilling
• Teoretiske perspektiver
• Metodisk tilnærming
• Disposisjon/kapitteloversikt
• Tidsplan
• Litteraturliste



Om å finne tema for
masteroppgaven

• Interesse, først og fremst!
• Sjekk litteraturlister og indekser
• Hva er særlig aktuelt i fagmiljøet?
• Originalitet
• Må finnes litteratur om emnet



Strategier for å komme i gang
med skrivingen

• Tenkeskriving: dagbok, mappe, weblog
• Presentasjonsskriving
• Hurtigskriving

• kommer over skriveterskelen, få ord på papiret
• utfordrer myten om inspirasjon
• setter den indre kritikeren ut av spill og våger å skrive dårlig i

første omgang
• skriver et rettfram og personlig språk
• får ideer gjennom skrivingen (Dysthe et. al. (2005): Skrive for

å lære, Oslo: Abstrakt forlag, s. 48)



Fra tema til problemstilling

• A topic is usually too broad if you can state
it in four or five words. (Booth et.al., 43)

• Analyser temaet og still spørsmål rundt det:
Hvordan, hvorfor?

• Personlig motivasjon
• uenigheter?
• uklarheter?



Å formulere en problemstilling

• Spørsmål:
• fremlegges
• undersøkes
• svares på

• Hypotese:
• fremlegges
• undersøkes
• bekreftes/avvises/modifiseres



Problemstillingens funksjon som
strukturerende element

• Før, underveis og etter skrivearbeidet
• gir et perspektiv på det du skriver om
• gjør oppgaven lettere å disponere
• gjør lesingen av faglitteratur mer planmessig
• leder deg gjennom arbeidet med oppgaven
• hjelper deg å avgrense teksten
• skal være en rød tråd (alt i oppgaven skal være relevant for

problemstillingen – problemstillingen hjelper deg å se hva som er
relevant og irrelevant)

• gjør det enklere å trekke en konklusjon og vite når du er ferdig
• hjelper leseren til å lese med tanke på det som er vesentlig i teksten



Booths formel for å begrunne et
prosjekt

• Tema
– Jeg skal undersøke <…………>,

• Spørsmål
– fordi jeg vil finne ut hvem/hva/når/hvor/

hvorvidt/hvorfor/hvordan <…………>,
• Begrunnelse/betydning

– slik at leseren min skal kunne forstå
hvordan/hvorfor/hvorvidt <…………>

» (Booth et. al., 49-51)



Å begrunne et prosjekt

• kulturelt
• samfunnsmessig
• historisk
• estetisk
• teoretisk

• I forhold til et forskningsfellesskap først og fremst,
praktisk betydning/konsekvenser er også viktig men
likevel sekundært i denne sammenhengen



Oppgave: Formuler en
begrunnelse for eget prosjekt

• Tema
– Jeg skal undersøke <…………>,

• Spørsmål
– fordi jeg vil finne ut hvem/hva/når/hvor/

hvorvidt/hvorfor/hvordan <…………>,
• Begrunnelse/betydning

– slik at leseren min skal kunne forstå
hvordan/hvorfor/hvorvidt <…………>

» (Booth et. al., 49-51)



Andre spørsmål til
problemstillingen

• Gjennomførbarhet
• Avgrensning

– Underspørsmål?
• Metode

– hva slags undersøkelse?
• Forskningstradisjon

– originalitet vs tilgjengelig teori/litteratur på feltet



Sissel Lie: Leserens betydning i
skriveprosessen

• Tidlig i skriveprosessen: Forstå hva/hvor forfatteren vil
med teksten - lese teksten på forfatterens premisser.

• Åpen for tekstens utviklingsmuligheter
• Forfatteren må selv vurdere hvorvidt et råd eller en

innvending er relevant
• Dialog med lesere og lesing av andres tekster lærer oss å

lese egne tekster mer ”objektivt” - som selvstendige verk.



Sissel Lie: Leserens betydning i
skriveprosessen

• Reelle lesere vs fiktive lesere - unngår urealistisk
selvsensur

• Leserens makt - gi selvtillit eller bryte den ned
• Vær konkret om hva som er bra i teksten!
• Saklig kritikk: Konkrete spørsmål til teksten.
• Feillesningens betydning - vær raus!



Innlevering 2. okt.

• Prosjektbeskrivelse med problemstilling
som skal kommenteres på Isegran

• 1-2 sider
• tema
• problemstilling
• evt. underproblemstillinger



Gruppeoppgave til 25. sept

• Hver gruppe blir enige om en hoved- eller
masteroppgave som skal leses og evalueres
(let i DUO eller bibsys)

• Evalueringen presenteres i plenum
• Evalueringsrapport leveres skriftlig i

Fronter innen 4. desember
• Alle leser også Ingrid Sande Larsens

masteroppgave (finnes i DUO)



Grupper

(mailadresser tilgjengelig i Fronter)

• Litteratur/kunst/estetisk teori
• Maud, Tomas, Halvor, Therese

• Film/video/teknologi
• Silja, Kristine, Hanne, Paul, Beate, Helle

• Arkitektur/fotografi
• Ragnhild, Ragnhild, Silje, Vivi


