
Mal for prosjektbeskrivelse – PSY 222 
 
Dette er malen for hva som skal være med i prosjektbeskrivelsen, og strukturen den skal 
ha. Hvert punkt forklarer kort hva som skal dekkes i hver del, og i parentes står det et 
anslag på antall ord den delen bør ha (veiledende). Dette er for å gi deg en idé om hvor 
hovedvekten av teksten er, og hva du bør konsentrere deg om. Totalt skal det være ca. 
2500 ord, utenom disposisjonen (7), tidsplanen (8) og bibliografien (10). Bruk 
referanser/fotnoter på vanlig måte i litteraturanalysen. 
 

1. Prosjekttittel 
Dette er en arbeidstittel og du kan endre den underveis. 

2. Problemstilling for oppgaven (200 ord) 
Hovedspørsmålet som du ønsker å ta for deg i oppgaven.  Ofte kan dette være ett 
hovedspørsmål som kan brytes ned i flere underspørsmål for å presisere 
problemstillingen. 

3. Litteraturanalyse (1400-1600 ord) 
Det er denne delen som er den viktigste i denne oppgaven. Her skal du velge tre 
relevante og nyere bøker eller artikler som har vært med å sette agendaen på det 
feltet du ønsker å jobbe med. Jobben her er å finne frem til disse kildene. Dette vil 
danne utgangspunktet for litteraturanalysen i oppgaven, og åpner opp for andre 
relevante kilder. Andre relevante kilder som du ikke kan bearbeide her legger du 
ved i bibliografien din.  
Du skal gi et kritisk sammendrag og drøfting av de tre kildene du velger. Dette 
blir den faglige konteksten for ditt eget arbeid. Om du velger å strukturere disse 
tekstene kronologisk (etter publiseringssdato) eller tematisk er opp til deg.  Men 
husk: vær analytisk og kritisk – det skal ikke være et rent sammendrag.  
 Ta utgangspunkt i: 

 Bokas argument og bidrag til fagfeltet. Hvis du selv skal jobbe 
empirisk, kan det være nyttig å sammenligne andres metodiske 
tilnærminger og se dine egne metodiske valg i forhold til dem. 

 Hvilke referanser bruker boka og hvordan bruker den dem til å 
bygge opp sine argument? 

 Er det noen svakheter, brister eller begrensninger i boka? Hvis ja, 
vil din oppgave forholde seg til disse? Og i så fall hvordan? 

4. Begrunnelse for temavalg (200-300 ord) 
Her skal du beskrive målet med oppgaven, det vil si dens faglige relevans og en 
faglig/personlig begrunnelse eller motivasjon for å jobbe med denne 
problemstillingen.  Selvfølgelig er målet med oppgaven å besvare 
problemstillingen, men det skal også være et mål å tilføre noe nytt i tråd med det 
problemstillingen forespeiler. Med andre ord: oppgaven din burde prøve å belyse 
eller problematisere et område eller fenomen som du mener har blitt oversett 
eller feilbehandlet. Alternativt kan kanskje oppgaven din forsøke å danne 
koblinger mellom områder og fenomener som vanligvis holdes adskilt. Disse 
manglene, motsetningene eller potensielle kombinasjonene utledes fra 
litteraturanalysen. 
 
 
 
 



5. Metoder, kilder og fortolkningsramme med begrunnelse (400-600 ord) 
Hvis du velger en empirisk oppgave skal du her oppgi hvilke metoder du har 
tenkt å bruke, hvor du skal få datamaterialet fra og hvordan du skal analysere 
dine data. Du skal også begrunne valg av metoder og datakilder i lys av 
problemstillingen din.  
eller 

6. Relevant teori med begrunnelse (300-400 ord) 
Hvis du velger en teoretisk oppgave, enten det er en vitenskapsteoretisk 
tilnærming eller metateoretisk tilnærming, skal du her gjøre det klart hvilken 
teori eller tilnærming du vil ha til oppgaven din og begrunne hvorfor du har valgt 
den.  

7. Etiske refleksjoner (100-200 ord) 
Hvis du velger en empirisk oppgave skal du her reflektere rundt de etiske 
dilemmaene som kan dukke opp knyttet til prosjektet ditt, og si noe om hvordan 
du planlegger å løse dem. Hvis du velger en teoretisk oppgave blir denne delen 
trolig mindre, men du skal fortsatt reflektere kort over hvilke implikasjoner det 
du skal skrive om kan ha, og for hvem, over fagpersoners ansvar i forhold til 
tematikken, og eventuelt om normative aspekter ved temaet. 

8. Foreløpig disposisjon  
Sett opp en foreløpig disposisjon av oppgaven. Hvilke emner ser du for deg at du 
må innom i oppgaven i de enkelte kapitlene? Dette kan selvfølgelig endres 
underveis. 

9. Foreløpig tidsplan 
Dette er mest for din egen del. Sett opp en tidsplan med daterte mål for å forsikre 
deg en god progresjon og at du får mest mulig ut av veiledningen. Ha som mål å 
være ferdig minst en uke før innleveringsfrist for å gi deg selv litt ekstra 
pusterom mot slutten. 

10. Evt. andre opplysninger 
For eksempel: Må du tenke på samtykke? Har du noe utkast til intervjuguide?  

11. Bibliografi 
Her oppgir du bøker og artikler du har brukt i litteraturanalysen din (etternavn 
på redaktør/forfatter i alfabetisk rekkefølge), og eventuelle andre bøker og kilder 
du tror vil være relevant for videre arbeid med oppgaven din.  

 
 
 
  Sist oppdatert 17.11.2014 


