
Program for prosjektseminar på Granavolden 8. - 9. oktober 2008 
 
Onsdag 8. oktober: 
 
09:00 Avreise med buss fra Blindern. Bussen går fra bommen ved 
Administrasjonsbygget. Møt presis! Vennligst gi beskjed hvis du ikke vil reise med 
bussen 
 
10:30 Ankomst, kaffe og innkvartering på Granavolden 
 
11:00 (Plenum) 

• Presentasjon av deltakerne 
• Om å skrive masteroppgave. En presentasjon av sjangeren 
• Om å skrive prosjektbeskrivelse. Hva er en problemstilling? 

 
12:00 Lunsj 
 
13:00 (Plenum for IRSK4190, MAS4010, NOR4392) 

• Om ulike oppgavetyper, emner og aktuelle forskningsområder 
• Fra prosjekt til analyse. Disposisjon, delanalyser, teori og metode. Tips og 

gjennomgang av noen eksempler 
 

13:00 (gruppearbeid for LING4140) 
 Janne Bondi Johannessen: Bruk av databaser i forskningen 
 
14:00 Kaffepause 
 
14:15 (Inndeling i faggrupper) 
 For litteraturstudentene: 

• Muntlig presentasjon av mulige masteroppgaveprosjekter av hver deltaker 
• Skriveøkt: Ut fra den responsen man får, skriver hver enkelt et første utkast til 

en problemstilling. Utkastet bør inneholde en avgrensing av materialet 
(corpus) og en begrunnelse for denne. 

 
For middelalderstudentene ved Gro Steinsland 
For irsk-studentene ved Jan Erik Rekdal 
For lingvistene: Presentasjon av utkastene til prosjektbeskrivelse 

 
17:30 Omvisning i søsterkirkene 
 
18:30 Middag. 

Deretter møtes vi i peisestua til sosialt samvær, lek, musikk osv (studentene bes 
planlegge noe)  

 
Torsdag 9. oktober: 
 
08:00 Frokost 
 
09:00  (Fortsatt gruppearbeid) 

• For litteraturstudentene: Gjensidig høring og kritikk av førsteutkast 



• For lingvistene: Presentasjon av artikkelanalysene (Kvalifiseringsoppgave 2) 
• For middelalderstudentene (Gro Steinsland) 
• For irskstudentene (Jan Erik Rekdal) 

 
10:30: Kaffe og rydding av rom 
 
11:00: (Plenum) 

• En viderekommen og en ferdig student forteller om arbeidet med MA-
oppgaven og livet etterpå 

• Om veiledning 
• Om forskningsetikk 
• Oppsummering, kritikk 

 
13:00  Lunsj 
 
14:00 Avreise med buss til Blindern 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Hvem er med? 
 
Fra lærerpersonalet: 
 
Hans Olav Enger, nordisk språk 
Jorunn Hareide, nordisk litteratur 
Inger Moen, lingvistikk 
Janne Bondi Johannessen, lingvistikk 
Jan Erik Rekdal, irsk 
Gro Steinsland, middelalderstudier 
 
Rune Flaten, middelalderstudent 
Jorunn Steensnæs, fra Arkitekst? 
 
Nye studenter: 
 
IRSK4190: 
 
LING4140: 
 
MAS4010: 
 
NOR4392: 
 
 
 
 


