
Skrivekurs

Å fortelle en akademisk historie

Forelesningen

• Å skrive er å tenke
• Å skrive akademisk er å være høflig
• Å skrive er å begynne

Fortellingen

• Fortellingen er erfaringens uttrykksform
• Fortellingen er naturlig nedlagt i

mennesket - den gir oss identitet
• Fortellingen er åpen og tillitsfull, og

forutsetter at noen lytter
• Ved å skrive søker du dine egne tanker

Metaspråk

• den akademiske oppgavens språk er
metaspråket

• det vil si; språket som taler om andre språk
• men ikke glem den erfaringsnære fortellingen

- den som forstår andre livsverdener
• Det handler om å rive ned distansen til

verden dere vil beskrive, og samtidig ha
avstand til å beskrive den metaspråklig med
begreper og utlegninger

Den akademiske fortellingen

• Systematisk reflekterende
• Systematisk argumenterende
• Systematisk resonnerende
• Basert på erfaring/empiri
• Kritisk

... men viktigst: 

Den vil fortelle en viktig historie.

Hva er din historie?



 Hvordan finne historien sin?

• Ta utgangspunkt i oppgaveteksten og skriv
den om med dine egne ord

• Hvilke steder i pensum bør du repetere?
• Hva slags research er ellers nødvendig?

(Annen faglitteratur, empiri/eksempler,
forelesninger osv)

• Hvilken form vil du skrive i?
• Ta notater underveis.

Hva engasjerer deg?

• Når du har fått oversikt over feltet du
skal skrive om, går du gjennom
notatene igjen.

• Er det noe du blir ekstra engasjert over i
notatene dine?

• Bruk engasjementet til noe positivt, for
her ligger historien din.

Å skrive akademisk er å være
høflig

I det ligger det å være:
• klar, eksplisitt og tydelig
• etterrettelig
• etterprøvbar
• logisk/kausal

Tema

• Leseren skal først få vite hva oppgaven
handler om.

• Tittel - kort og informativ
• Eventuelt en spenstig tittel, med en kort

og informativ undertittel

Tematisk inngang

• En konkret illustrasjon av temaet ditt
• En historie
• Et eksempel
• Et språklig bilde

Noe som bringer leseren fra den
informative, saklige tittelen og til
problemstillingen

Problemstilling

• Oppgaveteksten er utgangspunkt for
problemstillingen

• Fortolkning av oppgaveteksten
• Gjør det helt klart for leseren hva du vil

diskutere, og hvordan.
• Hvilke valg tar du, og hvorfor?
• Hold deg til problemstillingen gjennom

hele oppgaven



Disposisjon

• Strukturerer arbeidet
• Alle argumenter har ett eller flere

motargumenter
• Disse kan brukes som underoverskrifter

for å klargjøre diskusjonens ulike ledd
• Husk at punktene må henge sammen,

og danne en helhet.

Språk

• klart, utvetydig ordvalg
• la enhver setning og ethvert avsnitt

følge logisk fra det foregående
• ikke kom med bombastiske

formuleringer
• Ta frobehold

Avsnitt

• Hvert avsnitt kommer med et nytt
argument

• hvert avsnitt må markeres med linjeskift
eller innrykk

Begrepsbruk

• Bruk begrepene i praksis!
• Begrepene du bruker må være

relevante for diskusjonen
• Begreper som ikke er umiddelbart

forståelige, eller som brukes på mange
ulike måter, må forklares. F.eks
massemedium eller diskurs

Sitater

• La aldri et sitat bli stående alene,
ukommentert

• Oppgi alltid referanse
• Korte sitater skrives fortløpende i teksten ”på

denne måten her” (Fjellro 2007)
• Sitater lengre enn tre linjer

skal stå på denne måten, med innrykk i venstre
marg, og med enkelt linjeavstand. Man trenger
egentlig ikke bruke sitasjonstegn da, og man kan til
og med redusere fontstørrelsen. (Fjellro 2007)

Klammer

• Hvis du vil kutte ut noe i sitatet som det ikke
kjennes så [...] vesentlig å fortelle bruker du
klammer med tre prikker inni

• Hvis du vil ha direkte sitat, men noe i sitatet
som tas bort gjør at setningen [ikke] passer
inn kan du sette det ordet du legger inn i
klamme

• Alle direkte sitat skal ha sitasjonstegn, men
parafrase skal ikke det



Referanseteknikk

• Det skal komme frem HVEM som har
sagt HVA, NÅR og HVOR

• Allment kjente opplysninger trenger ikke
referanse

• Uttrykk for redelighet
• En måte å beskytte seg selv på
• Man er høflig overfor leseren

Referanseregler

• Alle referanser skal både føres i selve
teksten, og i litteratur-/referanselisten til slutt

• Siterer du fra en del av et verk markeres det
med ”doble” eller ’enkle’ sitasjonstegn

• Referanser til hele verk markeres med kursiv,
feite typer eller med understrekning

• Det gjelder både i selve teksten og på
referanselisten

Direkte sitat og parafrase

• Når man siterer fra for eksempel side 37 i en bok
av Trond Andreassen fra 1991 skriver man: Bla
bla bla "sitatet" (Andreassen 1991:37).

• Parafraserer man det Andreassen sier samme sted
skriver man tilsvarende, men uten sitasjonstegn:
Bla bla bla parafrase (Andreassen 1991:37).

• Skal man henvise mer generelt til et verk eller til
for eksempel et synspunkt som ikke bare kommer
til uttrykk på en bestemt side i verket, skriver man
bare (Andreassen 1991).

Flere forfattere

• To forfattere (Schwebs og Østbye 1999) i
oppgavebesvarelsen.

• Flere enn to ansvarlige: fører opp den første eller
eventuelt de to første og legger til m.fl. (på norsk)
eller et.al. (internasjonalt). Eksempel: (Østbye og
Knapskog et. al. 1997).

• Referere til flere verk i tilknytning til ett og
samme poeng i oppgavebesvarelsen (for eksempel
en bok av Thomas Mathiesen og en annen av Lars
Arve Røssland), skriver man: Bla bla bla
(Mathiesen 1993, Røssland 1995).

Flere verk

• Referanselisten skal være alfabetisk
ordnet

• Flere tekster av samme person: ordne
etter årstall

• Flere utgaver: referer til den utgaven du
har brukt. Sett opp årstall for
originalutgave i [klamme]

For bøker

• Forfatters etternavn, Fornavn (År) Boktittel,
Utgivelsessted: Forlag.

Eksempel:
• Andreassen, Trond (1991) Bok-Norge. En

litteratursosiologisk undersøkelse. Oslo:
Universitetsforlaget.



For antologier og andre redigerte
ett-bindsverk:

• Redaktørens etternavn, Fornavn (red.) (År)
Boktittel, Utgivelsessted: Forlag.

Eksempel:

• Schwebs, Ture (red.) (1994) Skjermtekster,
Skriftkulturen og den elektroniske
informasjonsteknologien, Oslo:
Universitetsforlaget.

For artikler i tidsskrift:

• Forfatters etternavn, Fornavn (År) "Tittel på
artikkel", i Tidsskriftets tittel, nummer, Sted:
Forlag, sidetall på artikkel.

Eksempel:
• Gripsrud, Jostein (1990) "Genrer, læsere og

kvalitet. Om tekst- og smakshierarkier", i
Mediekultur, nr.14, Aalborg: Sammenslutningen
af Medieforskere i Danmark, s. 64-79.

Internett

• I oppgavebesvarelsen refererer man til tekster på
Internett på samme måte som ved generelle
henvisninger til bøker: (Etternavn, År).

• I referanseliste: Etternavn, Fornavn
(publiseringsdato eller "udatert" hvis
publiseringsdato ikke er tilgjengelig), "evt. tittel
på artikkel eller tekstfragment", Tittel på verk
[form, som f.eks. Online, eller mer spesifisert,
f.eks. Online Journal], evt. Bind (nummer),
Tilgjengelig: fullstendig URL [dato for tilgang].

E-post
• Hvis man vil referere til en tekst man har fått via

e-post skriver man i oppgavebesvarelsen det
samme som for generelle henvisninger til bøker:
"Sitat" (Forfatters etternavn, årstall).

• I referanselisten skriver man: Forfatters etternavn,
Fornavn (e-postadresse) (årstall, dato) "Subject."
E-post til Adressatens etternavn, Fornavn
(adressatens e-postadresse).

• Eksempel: Hansen, Hans
(hans.hansen@media.uib.no) (1999, 2.juni) "Re:
Undervisning." E-post til Burghoff, Karen
(burghoff@hotmail.com).

TV-program

• For serier (som for eksempler programmer i serien
Norge Rundt på NRK1), skriver man i
referanselisten: Tittel på serie (Kanal, Dato). Evt.
relevante tilleggsopplysninger som produksjonsår,
produksjonsland eller annet.

• For programmer med egen tittel: Tittel på serie:
Tittel på program (Kanal, Dato). Evt.
tilleggsopplysninger.

• Eksempel: Dokument 2: Vår ungdom i rødt, hvitt
og blått (TV2, 26.april 1999).

Å skrive er å begynne

• Ulike øvelser som får deg i gang



Skriv en skisse på 1-2-3

• Skriv fem setninger;
• Først én setning med hovedbudskapet du vil bruke.
• Deretter nevner du tre moment som underbygger det; hvert

moment sin setning.
• Avslutt med å lage én setning som sammenfatter.
• Utvid hver av de fem setningene til et avsnitt.
• Så har du en femavsnitts skisse, med begynnelse – midte –

slutt

Fem i startfasen : Prosjektbeskrivelse

• Hva har du tenkt å undersøke? (Presentasjon
(kort))

• Hva spør du om, og hvorfor? (Problemstilling)
• Hvilke bevismidler tror du finnes? (Materiale)
• Hvordan vil du bruke dem? (Metode)
• Hva venter du i beste fall å oppnå?

(Sammenfatning (kort))

Litteratur/teoribasert skisse

Presentasjon
• 1. Hva sier én kilde?
• 2. Hva annet sier en annen kilde?
• 3. Sammenligning og vurdering
Sammenfatning

Presskriving

• Ofte kan det hjelpe å sette seg fore å
skrive så mye du kan på en halvtime

• Sett deg ned - uten notater - uten bøker
- bare med penn og papir, og skriv så
blekket spruter.

• Begynn teksten din med: Det jeg først
og fremst vil si er ...

Analyse

• Gjør analyseøvelser på bussen :
- beskriv objektet
- benytt begrepene
- finn en eller flere relevante
problemstillinger
- diskuter dem; finn andre som mener
noe om det samme

Utgreiing

• Gå gjennom pensum, og let etter
bestemte fenomener som du kanskje
blir bedt om å greie ut

• Lag oversikter over fenomenene
• Sett det i sammenheng
• Hvem sier noe om det?
• Finn andre eksempler som kan illustrere



Drøfting

• Finn problemlinjer i det du har lest der
det er ulike meninger og oppfatninger
både blant teoretikere, men også
generelt

• Sett opp et skjema der du noterer deg
teoretikere, deres oppfatning, deres
sammenheng,  og gjerne poengterer
hvordan de skiller seg fra de andre

Gammel oppgave

• Foreta en kort analyse av oppslaget i Dagbladet
lørdag 20. desember 2008 (forsiden, pluss side 12
og 13) der du særlig ser etter det Yngve Benestad
Hågvar (2007) betegner som presupposisjoner.

• Drøft ulike forklaringer i tabloidpressens praksis
til at slike presupposisjoner forekommer i
papiravisoppslag som dette.

Gammel oppgave

• Bordwell og Thompson skriver om fire former for
budskap («meaning») i kapittelet «Form and
meaning» i Film art.

• Hvilke former for budskap finnes i Joel and Ethan
Coens film No Country for Old Men (2007)?

• Ta utgangspunkt i en næranalyse av scenen på
bensinstasjonen der det kastes mynt og krone.

• Drøft deretter kort hvordan denne scenen
forholder seg til filmens generelle budskap.

• Trekk inn relevant analyseverktøy fra pensum.

Info om eksamen


