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Prosjektbeskrivelsen
• Arbeidstittel
• Tema, begrunnelse, faglig plassering (1,5 side)
• Problemstilling (0,5 side)
• Teoretiske perspektiver (1,5 side)
• Metodisk tilnærming (0,5 side)
• Disposisjon/kapitteloversikt (0,5 side)
• Tidsplan (0,5 side)
• Litteraturliste (0,5-2 sider)



Metode?

• Metodebegrepet i humanistisk vs
samfunnsvitenskapelig forskning

• Polemisk artikkel: Avskaff metodebegrepet!
• Fremgangsmåte, for eksempel type analyse
• Semiotikk, strukturalisme
• Sterkt fokus på metode, mindre fokus på teori
• Metoden må følge av problemstillingen, ikke

omvendt
» Arild Fetveit (2000) "Den trojanske hest: Om metodebegrepets

marginalisering av humanistisk medieforskning”, Norsk Medietidsskrift, nr.
2. Http://www.medieforskerlaget.no/nmt_arkiv/2000-02/fetveit.pdf



Teori, teoretiseringer

• Nye innsikter oppstår i forholdet mellom teori og
empiri

• Skriving som presisjonsverktøy, skiller forskning
fra populærvitenskap og journalistikk

• Presise begreper, stringent argumentasjon, aktiv
dialog med tidligere forskning

• Vis kritisk bevissthet ift hva teorien (evt.
metoden) fremhever og skjuler i materialet, jf.
etterprøvbarhetskravet i samfunnsvitenskapene

» Arild Fetveit (2000) "Den trojanske hest: Om metodebegrepets
marginalisering av humanistisk medieforskning”, Norsk Medietidsskrift, nr.
2. Http://www.medieforskerlaget.no/nmt_arkiv/2000-02/fetveit.pdf



Metodefokuserte prosjekter

• Film som hjelpemiddel i
undervisningssammenheng

• Norsk vs svensk/dansk filmdistribusjon
• Digitalisering av film på kino –

konsekvenser for ulike aktører i bransjen
• Byplanlegging og estetikk



Prosjekter med teoretisk fokus

• Blinderns arkitektur og akademiske idealer
• Snapshot-estetikk på 80, 90, og 2000-tallet
• Matias Faldbakken som multikunstner
• Lydkunst som lyd i rom
• Videokunstens estetikk – alternative

fortellerstrukturer
• Selvfremstilling i dokumentarfilm/videoessay



Prosjekter med teoretisk fokus

• Populærmusikk og spenningen mellom kreative og
kommersielle elementer

• Fotografi og folkemord – hvordan kan foto
tematisere folkemord

• Om møtet mellom estetikk og politikk med
utgangspunkt i filosofen Rancière

• Mexikansk muralisme som propaganda og
manifest (evt ift europeisk avantgarde)

• Kropp, teknologi og performativitet



Skriving som metode

• ”Tenkningens teknologi”
• Disposisjon som analyseverktøy
• Fra muntlighet til skriftlighet
• Oppgaven et sluttet hele, etablerer en verden i seg

selv
• Skriv som om leseren ikke kjenner feltet
• Skriv mest mulig konkret
• Stil, retorikk kan lede til faglig innsikt

» Johansen, Anders (1998): ”Om å tenke seg om skriftlig – og
med stil”, Rhetorica Scandinavica 7. 20-33.



CARS-modellen (Create a
Research Space)

• Move 1: Establishing a territory
• Step 1: Claiming centrality – feltet er veldig viktig i

dag, feks kulturelt

• and/or
• Step 2: Making topic generalisations – si noe

generelt om feltet

• and/or
• Step 3: Reviewing items in previous research – kort

gjøre rede for tidligere sentrale bidrag innenfor feltet



CARS-modellen (Create a
Research Space)

• Move 2: Establishing a niche
• Step 1A Counter-claiming – dette er imidlertid helt

misforstått
• Step 1B Indicating a gap – likevel er det ingen som

har forsket på dette sentrale spm
• Step 1C Question-raising – er det virkelig sånn? er

det ikke kanskje heller slik?
• Step 1D Countinuing a tradition – vil gjerne bidra

med noen relevante innsikter



CARS-modellen (Create a
Research Space)

• Move 3: Occupying the niche
• Step 1A Outlining purposes

• or
• Step 1B Announcing present research

• Step 2 Announcing principal findings

• Step 3 Indicating RA (research article) structure
» John M. Swayles (1990): ”Ch 7: Research articles in English”,

Genre Analysis. English in Academic and Research Settings.
Cambridge: Cambridge UP.



Gruppeoppgave: Evaluering av
hoved- eller masteroppgave

• Diskuter følgende aspekter
• Innledning: Begrunnelse, motivering, faglig

plassering
• Problemstilling: Originalitet, avgrensning
• Teori/metode: Relevant, tilstrekkelig?
• Analyse/drøftingsdel ift problemstilling
• Konklusjon: Svarer på problemstilling? Antyder

videre forskning?
• Struktur
• Referanse- og sitatbruk
• Noe dere ville gjort annerledes?


