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Masteroppgavens dag 
 

rsdag 25. februar 2016, kl 12:00 – 14:00 

 

Masterstudenter i skrivefasen vil fortelle om hva de skriver om i masteroppgaven sin. Kom og hør hva våre 

masterstudenter har forsket på, om deres feltarbeid og problemstillinger. Masterstudenter, siste semesters 

bachelorstudenter og ansatte er velkomne.  

Tid Navn Tema 

09:00 – 09:25 Eline Tomine Olafsrud Mat på Fiji. 

09:25 – 09:50 Rachel Bjørkli Berg Myggbårne sykdommer og sykdomskontroll i Rio de Janeiro og 
Niterói.  

09:50 – 10:15  Ida Sandbråten "Zero waste i Norge 

10:15– 10:40 Anna Marie Høifødt Verdien av erfaring – bruk av psykedelika blant beboere i Oslo 

11:40 – 12:15  PAUSE 

12:15 – 12:40 Fredrikke Herlofson 

Lunde 

Todo tranquilo: notions of happiness and the good life in rural and 
urban Paraguay. 

12:40 – 13:05 Siri-Christine Mobekk Mat og kjøkken som en arena for forståelse av tid og identitet blant 
syriske flyktninger i Amman.  

13:05 – 13:30 Mathias Tømmervold Whos fault is it? Narratives and discourses on young men`s madness 
in Malawi. 

13:30 – 13:45  PAUSE 

13:45 – 14:10 Katrine Flaata Brunvoll Person, magi og turisme på Ureparapara 

14:10 – 14:35 Ida Ufoma Helgheim 

Ijeabuonwu 

Feminisme i Nairobi, Kenya: Hvordan unge, urbane 
middelklassekvinner forstår og uttrykker konseptet om feminisme. 
(Foreløpig tittel: «Feminism is an alien concept in Kenya»). 

14:35 – 14:45    Rune Flikke oppsummerer 

 

Veiledere oppfordres spesielt til å komme.  Ordstyrer er programleder Rune Flikke. Det serveres kaffe, te og 

lettere snacks. 

Tid: Tirsdag 13. februar 2018, kl. 09:00 – 15:10,     Møterom 648, 

ES 
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Program for Masteroppgavens dag med sammendrag: 
 
Navn Tema 

Eline 

Tomine 

Olafsrud 

Mat på Fiji. 
 
Min interesse for mat på Fiji begynte med at jeg leste artikler som slo fast at 
‘stillehavsregionen har verdens verste kosthold’ og at ‘de spiser seg i hjel’, eller lignende. 
Hva er det fijianere spiser, og hvorfor? Hvilken betydning har mat i deres liv? Før jeg dro 
leste jeg artikler som argumenterte for at mat-endringen skyldtes ‘westernization og 
‘modernization’, for meg syntes skillet mellom ‘modern’ og traditional’ å være litt for 
sterkt, og jeg forventet å komme frem og få et mer nyansert, mer ‘ekte’ bilde. Men så kom 
jeg til Fiji og alle snakket hele tiden om at ‘we wanna be modern’. Hva gjør man da? 
Hvordan behandler man det teoretisk? … og kanskje litt i tråd med det; hva gjør man når 
man ikke føler at man forstår informantene sine? 
 

Rachel 
Bjørkli Berg 

Myggbårne sykdommer og sykdomskontroll i Rio de Janeiro og Niterói.  
 
Reaksjoner til sykdomsutbrudd forårsaket av vektorbårne virus og hva som gjøres for å 
forhindre nye utbrudd er den overordnede tematikken for oppgaven min, som igjen er 
inndelt i fire hovedkapitler “Mosquito control –struggles and success in cities of extremes”, 
“The acute mosquito”, “The traced mosquito” og “The scientific mosquito”. 
På masteroppgavensdag vil jeg ta utgangspunkt i «The traced mosquito». Som grovt sett 
omhandler møtet mellom forskning og by.  Folkehelsearbeidet blir møtt på ulike måter, og 
må ses i lys av en by preget av vold, frykt og «segregering».  
Hovedargumentene mine for kapitlet er som følger: «forskere og deres laboratoriums 
feltarbeidere (myggsamlere), opplever ikke Rio de Janeiro som en fragmentert, nyliberal 
by, slik som byer som f.eks. Caldeira (2000) med flere refererer til, isteden ser de på byen 
som helhet og ønsker å bidra med helsefremmende arbeid for hele befolkningen. Ved bruk 
av empiri relatert til Fiocruz’ (folkehelseinstitusjon) historie og ideer om den som en 
nasjonal identitetsmarkør, argumenterer jeg videre at den offentlige helsesituasjonen i 
Brasil er sterkt rotfestet og hvordan forskerne og laboratoriets stab, skiller seg betraktelig 
fra «Global Health» på det afrikanske kontinent.  
 

Ida 

Sandbråten 

"Zero waste i Norge 
 
Mitt masterprosjekt handler om hvordan zerowastere håndterer utfordringer de møter på 
når de prøver å minimere sitt avfall samtidig som de er omringet av forventninger om høyt 
forbruk. De ønsker å leve uten noe som er en så vanlig del av sine medmenneskers 
hverdag at de færreste knapt ofrer det en tanke. De bryter med det handlingsmønsteret de 
er lært opp til, og må tenke nytt om blant annet måten de handler på, hvilke butikker de 
handler i, hvilke produkter de faktisk trenger, og de må tenke nytt rundt gaver. Hvordan 
påvirker disse endringene i vaner livene deres? Og på hvilke måter endres deres habitus 
som følger av dette? Hva har det å si for deres sosiale relasjoner?" 
 

Anna Marie 
Høifødt 

Verdien av erfaring – bruk av psykedelika blant beboere i Oslo 
Psykedelika er psykoaktive substanser som induser endrede bevissthetstilstander og ikke-
ordinære opplevelser. Generelt innebærer dette endring i humør, synestesi, forståelse av 
tid og rom, samt forståelse av selvet. På grunn av disse persepsjonsendringene, opplever 
mine informanter nye innsikter som omhandler deres adferdsmønster eller holdning til 
livet. Det er denne opplevelsen, selve erfaringen, som er grunnleggende for mine 
informanters innsikter, siden erfaringen er en følelse eller fornemmelse som er vanskelig å 
forklare med ord. Hvordan kan vi forstå blomstringen av et slikt sosialt fenomen i 
morderne tid? Hva er verdien av erfaring? 
Det å dele erfaringen skaper en form for felleskap. Jeg ønsker å diskutere mitt feltarbeid i 
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en større kontekst og se på bruken av psykedelika som en del av en internasjonal 
bevegelse. Det ”psykedeliske felleskapet” er et globalt fenomen og har en stor innflytelse 
på mitt eget felt. 

Fredrikke 

Herlofson 

Lunde 

Todo tranquilo: notions of happiness and the good life in rural and urban Paraguay 
 
Det verdensledende undersøkelsesfirmaet Gallup har rangert Paraguay til verdens 
lykkeligste land tre år på rad. Jeg ønsker å gjennomgå og undersøke denne slutningen med 
et kritisk blikk. Hvordan har det seg at et av verdens mest fattige land også er det 
lykkeligste? Jeg ser på hvordan folkene i både landlige og urbane Paraguay definerer det 
gode liv og lykke, med sine egne ord, og hvordan de opplever og praktiserer denne 
emosjonelle tilstanden. 
 
Forestillingen om det gode livet i Paraguay er sentrert rundt gode og nære relasjoner, 
manifestert gjennom mat, både deling av måltider og tid. Jeg argumenterer for at ideen 
om lykken og det gode liv bygger på paraguayansk historie og politikk, som igjen påvirker 
ideen om kjønn og kjønnsidealer, familieforhold, arbeid med mer. Ettersom jeg 
konkluderer med at lykken i Paraguay er relasjonell har den svake staten også en sentral 
rolle. Ved mangel på en sterk stat, har den sivile befolkningen i Paraguay måttet fylle 
statens rolle, i mange instanser.  
 

Siri-

Christine 

Mobekk 

Mat og kjøkken som en arena for forståelse av tid og identitet blant syriske flyktninger i 
Amman.  
Jeg gjennomførte feltarbeid blant syriske flyktninger som bor urbant i Amman, Jordan. 
Gjennom arbeid på kjøkkenet og med fokus på mat fikk jeg innblikk i syriske flyktningers 
dagligliv. Tid er et gjennomgående tema. Jeg undersøker hvordan minner og erindringer 
om fortiden i Syria kommer til uttrykk i samtiden. Ofte ble tap og lengsel vektlagt. Videre 
er aktivisering i hverdagen sentralt. Samt hvordan fortiden og samtidens livssituasjon 
spiller inn på fremtidsønsker. Et annet gjennomgående tema er konstruksjon av identitet. 
Både som syrer overfor den jordanske vertsbefolkningen, samt personlig 
identitetskonstruksjon. Temaet for kapitlet jeg skal presentere er sosiale relasjoner, 
slektskap, ‘relatedness’. Hvordan nye sosiale relasjoner etableres blant syriske flyktninger i 
Jordan, samt opprettholdelse, tap og savn av sosiale relasjoner fra livet før flukten. 

Mathias 

Tømmervold 

Whos fault is it? Narratives and discourses on young men`s madness in Malawi. 
 
Distriktet jeg besøkte i Malawi er kjent blant beboerne som et distrikt med mye 
«madness», og spesielt blant unge menn. 
 
I kapittel 2 bruker jeg konsepter fra diskursanalyse for å se på makten som ligger i diskurs 
om unge menns lidelser. Det var vanlig å koble en ung manns «madness» til marihuana. 
Kapittelet søker å svare på problemstillingen som stiller spørsmål om hvem som blir sett på 
som ansvarlig for en lidelse. Diskursene om unge menns lidelser fokuserte ofte på at det er 
den unge mannens egen skyld at han er «mad». Jeg ønsker å forstå dette i lys av et gap 
mellom generasjoner hvor umoralsk oppførsel som røyking av marihuana blir bakt inn i 
diskursene om unge menns «madness». 
 
 

Katrine 

Flaata 

Brunvoll 

Person, magi og turisme på Ureparapara 
 
Mitt feltarbeid foregikk på øya Ureparapara i Vanuatu. Med formål om å se på 
kjønnsforskjeller i utøvelsen av religion, ritualer og kastom, ble også temaer som magi, 
spirits og det ikke-menneskelige- synlig. Hvordan kan spirits, klarsynthet og overnaturlige 
evner hos enkeltindivider, påvirke menneskenes hverdag på en avsidesliggende øy i 
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Stillehavet?  
Hvilken betydning har, og får, slike konsepter i et samfunn? Og hva skjer når "moderne" 
konsepter stadig får mer innpass gjennom turisme?  
Turisme, som aller helst vil se det gamle? 
 

Ida Ufoma 

Helgheim 

Ijeabuonwu 

Feminisme i Nairobi, Kenya: Hvordan unge, urbane middelklassekvinner forstår og 
uttrykker konseptet om feminisme. (Foreløpig tittel: «Feminism is an alien concept in 
Kenya»). 
Oppgavens foreløpige hovedargument er at feminisme ikke er et universelt konsept (eller 
begrep), men heller kontekstuelt, kulturelt og individuelt forankret. Med et fokus på 
kvinner fra middelklassen, ønsker jeg å vise hvordan et individs forståelse av, eller 
kunnskap om feminisme også avhenger av klassen vedkommende tilhører. Rundt 
halvparten av informantene mine identifiserte seg som feminister, og andre halvparten tok 
avstand fra ordet, men ikke nødvendigvis konseptet. Handler feminisme først og fremst 
om kollektiv handling eller individets selv-identifisering? Og på hvilke måter bidrar ordets 
stigma, og opphav (som vestlig begrep), til at kenyanske kvinner tar avstand fra det? 
Trenger man ordet (feminisme) om konseptet eksisterer på egenhånd? Foreløpig teoretisk 
rammeverk: feministisk antropologi, globalisering og klasse 
 

 


