
Statement of Purpose: veiledningsdokument 

 
Et motivasjonsbrev (Statement of Purpose) leses av saksbehandlere ved UiO, 

opptaksmedarbeidere og eventuelt vitenskapelig ansatte ved partnerinstitusjonen.  

Ettersom vi ofte får spørsmål om hvordan et slikt brev bør formuleres, har vi her 

sammenfattet noen punkter for å hjelpe deg i gang.  

 

Innhold: 

Motivasjonsbrevet skal først og fremst inneholde en presentasjon av deg selv og dine faglige 

interesser, samt din faglige motivasjon for å velge det aktuelle studiestedet i utlandet som 

destinasjon for et utvekslingsopphold.  

 

 Start med en presentasjon av deg selv og ditt studium ved UiO, samt hvor langt 

du er kommet i studiene. Skriv noe om hvorfor du valgte dette fagområdet og 

om du har eventuelle spesielle interesser innenfor fagfeltet (fordypninger). Hva 

ønsker du å bruke studiene dine til senere i livet? 

 Reflekter rundt hvorfor du ønsker å studere ved det utenlandske lærestedet 

(med vekt på det faglige). Har de et kurstilbud du er spesielt interessert i og 

som vil kunne styrke din akademiske profil? Har du vært i kontakt med 

vitenskapelig ansatte der eller kjenner du spesielt til forskningsarbeidet som 

foregår ved institusjonen? Hva håper du på å få ut av utvekslingsoppholdet ved 

lærestedet?   

 Dersom du har en svak karakter i et emne og dette har en bakenforliggende 

årsak du ønsker å forklare (sykdom e.l.), kan du benytte anledningen i 

motivasjonsbrevet.  

 Du kan, hvis plass, nevne andre personlige interesser for å reise til det aktuelle 

lærestedet (språkforbedring, familiær tilknytning til landet eller andre forhold), 

men dette er av underordnet betydning. Det er det akademiske som skal stå i 

fokus. Et prestisjeuniversitet i Australia blir for eksempel ikke spesielt 

imponert av studenter som har strandliv og surfing som eneste mål for 

utvekslingen! 

 

 

Oppsett:  

Vi har ikke spesifikke krav til selve oppsettet, men generelt kan vi si: 

 Det bør ikke være på mer enn én A4-side, fontstørrelse 12 og enkel 

linjeavstand er en vanlig standard som du trygt kan bruke 

 Det skal se ryddig ut: start med overskriften ”Statement of Purpose” (eng.)/ 

”Carta de motivación” (spansk) / ”Carta de motivação” (port.) /”Lettre de 

motivation” (fr.) 

 Skriv navnet ditt nederst 

 Vær nøye med rettskrivingen 

 

 

Vi håper dette hjelper deg i gang med motivasjonsbrevet – husk at det skal være personlig, det 

er derfor ikke lurt å kopiere en annen students brev som skal til samme sted.  

 

 


