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Masterbloggen søker Fritt Ord om støtte til utvikling. 
 
Sammendrag: Hvert semester leveres et stort antall masteroppgaver til sensur, få av disse blir 
tilgjengeliggjort i andre kanaler enn universitetenes digitale arkiv. Masteroppgaver inneholder 
interessante temaer, belyst ved hjelp av vitenskapelig metode. Denne kunnskapsproduksjonen 
er i dag stort sett redusert til individuell kompetanse hos den enkelte masterstudent. Vårt 
ønske er å bidra til tilgjengeliggjøring av, og debatt rundt, kunnskap som allerede finnes i 
samfunnet. Masterstudentene utfordres også til å svare for oppgaven sin til et bredere 
publikum enn sensor og fakultet. Dette øker studentenes kompetanse, samtidig som det gir 
rom for en bredere evaluering av masteroppgaven.  
 
Masterbloggen utfordrer ikke bare studenten selv, men også universitetene og 
læringsinstitusjonene som får sine ”produkter” belyst i offentligheten. På lang sikt kan vi 
bidra til å utfordre rollene som finnes i akademia der veiledere og ansatte ved institusjonene er 
eneste premissleverandør og dermed sitter med mye kunnskapsmakt, i forhold til studenten og 
samfunnet for øvrig. På sikt kan man tenke seg Masterbloggen som en arena for et ordskifte 
mellom student og sensor, sensor og samfunnet eller student og leser. Masterbloggen ble 
lansert 25. februar 2010. Masterbloggen er eid av Forening for Masterformidling som er en 
uavhengig forening hvorav styret er befolket av ni uavhengige og idealistiske formidlere. 
 
1. Forening for masterformidling (MaFo) 
Vi som søker midler er Forening for masterfomidling (MaFo) Org.nr.: 994 772 015. Vi søker 
midler til å sikre videre utvikling og leveranser til Masterbloggen.no som er vårt verktøy, 
sammen med synergerende nettsteder innen sosiale medier som Twitter, LinkedIn og 
Facebook. Prosjektet skal drives frem av MaFos styre som nå består av 9 personer. 
 
Dette er styret i Forening for masterformidling 
Styrets leder: Anne Aaby  
Styrets nestleder: Stine Bjerkestrand  
Styremedlemmer: 
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Gry Holmern Halvorsen 
Aslaug Olette Klausen 
Elin Dahling 
Kristin Kokkersvold 
 
Driftsansvarlig: Kristin Kokkersvold 
PR-ansvarlig: Aslaug Olette Klausen 
Regnskapsansvarlig: Gry Holmern Halvorsen. 
 



2. Bakgrunn for søknad 
 
2.1 Møtelokaler, smartboard og mikrofoner til møtevirksomhet 
Vi har behov for å flytte møtevirksomheten ut av stua og inn i egnede lokaler, hvor vi kan ha 
workshops, presentasjoner og mer effektiv møtevirksomhet. Vi søker derfor støtte til leie av 
lokaler, smartboard og mikrofoner til pc. Smartboard er viktig for oss fordi vi allerede har 4 
fagredaktører i andre byer og vil veldig gjerne ha flere som representerer fra andre 
universiteter enn UiO. For å få til dette må satse på webinar, slik at alle kan delta på 
redaksjonsmøter hver fjerde uke. 
 
2.2. Veilederstafett 
Vi ønsker å engasjere vitenskapelige ansatte gjennom masterbloggen. Dette ønsker vi å gjøre 
gjennom veilederstafett. Vi har to ideer: 
 

1. Veileder henter frem 1 artikkel fra dagspresse og kommenterer denne opp i mot det 
hans eget fagfelt som kan belyse saken i kraft av å være mer informert enn 
almennheten på området. Fordelen med denne ideen er at det vil knytte masterbloggen 
opp mot tradisjonelle medier. Vi som jobber med sosiale medier er bevisste på at dette 
gir enormt positive effekter på statistikk, impactfaktor og kontekstualitet. 

2. Veileder skal bla i sin historie som veileder for masteroppgaver, finne frem et 
prakteksemplar og vise hvorfor oppgaven er genial. 

 
Vi kaller det en stafett fordi veileder skal oppnevne en annen veileder/vitenskapelig ansatt ved 
et annet fakultet enn sitt eget for leveranse av det neste innlegg. Uansett hvilket (eller begge) 
av ideene som benyttes, hadde det vært ønskelig med et slikt innlegg ca hver 6. uke. 
 
2.3 Hall of fame 
Akademia trenger et ansiktsløft og økt respekt for de gode akademiske prestasjonene som 
faktisk finnes. Vi ønsker å invitere ”stjerneakademikere” inn i masterbloggen for å inspirere 
kunnskapstørste lesere og for å løfte studentenes blikk. For å få hentet inn disse, vil det være 
sannsynelig at vi trenger ressurser slik at vi kan tilgodese disse ”stjerneakademikerne” til å 
skrive for masterbloggen. Med midler fra Fritt Ord tror vi at anerkjennelsen og belønningen 
vil være tiltalende. 
 
2.4 Kunst som kategori i bloggen 
Vi har nå fått fagredaktør som er kvalifisert til å ivareta kunst som fagdisiplin for bloggen. Vi 
hemmes likevel, fordi vi ikke har budsjett til å kunne betale for bilderettigheter. Med midler 
fra Fritt Ord kunne vi lettere ivareta kunstfaget og kunsthistoriefaget. Å få midler til å kjøpe 
bilderettigheter vil også heve bloggens kvalitet for de andre fagretningene. 
 
2.5 Belønne fagredaktører 
Fagredaktørene har gjort en fantastisk jobb for masterbloggen. Mange timers arbeid er 
allerede lagt ned i bloggen på kveldstid. Innleggene vi får inn fra studenter trenger i de aller 
fleste tilfellene revisjon for å passe bloggformatet. Dette skaper slitasje på redaktørene som er 
bloggens nøkkelpersoner. Vi ønsker derfor også å søke Fritt Ord om midler slik at 
fagredaktørene kan få den anerkjennelsen de fortjener. 
 
 
 
 



 
3. Budsjett 
 
3.1 Spesifisert budsjett 
 

Budsjett. Søknad fra Masterbloggen 

Leie av lokaler 30000
Smartboard 26000
Mic, webkamera til pc’er 5200
Videreutvikling av publiseringplattform bl.a. 
>egen sidemal for faste skribenter som veiledere/masterbloggere 
>egen sidemal for masterinnlegg 
>faktabokser 
>passordbeskyttet funksjon på bloggen med policy/bilderettigheter m.m. 50000
Bilderettigheter 30000
Workshop og arbeidsmøter m redaktører 30000

Fagredaktører, påskjønnelse for redigeringsarbeid.10 innlegg/10 fagredaktører 120000

Invitere stjerneakademikere. Fem fagredaktører inviterer hver sin autoritet på sitt 
fagfelt og inviterer til å skrive mot vederlag a 2000 10000

Sum 301200
 
3.2 Oppsummering av ideer som ønskes realisert 
 

 Utvikle ny spalte: veilederstafett 
 Invitere norske stjerneakademikere 
 Verktøy for workshops/møtevirksomhet 
 Kunst som egen fagdisiplin: støtte til bilderettigheter 
 Videreutvikling, publiseringsplattform 
 Belønne fagredaktører 

 
4. Publiseringsplattform 
 
Masterbloggen benytter seg av publiseringssystemet (CMS) Wordpress. Dette systemet 
distribueres under lisensen GNU General Public License versjon 2. 
 
Wordpress er laget i PHP og benytter en MySQL-database til lagring av data. Skriptspråket 
PHP er en åpen standard som er lisensiert med en egen PHP-lisens, som i praksis er en non-
copyleft free software. MySQL er en relasjonsdatabase håndteringssystem som også er 
lisensiert under GNU GPL. 
 
5. Videreutvikling og ytterlige verdier 
 

 Vi ønsker å utvikle en konkret kurs for akademikere for hvordan blogg og sosiale 
medier kan benyttes i kunnskapsgenererende arbeid. 

 Masterbloggen kan endre maktforholdene. ”Vanlige” folk får tilgang til kunnskap som 
i dag er vanskelig tilgjengelig, ”elev” utfordrer lærer, ”borger” utfordrer politiker eller 
annen maktperson/ institusjon. 



 Vi trenger også å kunne vise at masterbloggen er flermedialt, tverrfaglig. Men først og 
fremst lidenskapelig opptatt av fag. Kunstoppgaver, Designoppgaver, Håndverk av 
ulike slag skal presenteres med like stor viktighet som humanistiske fag eller realfag. 
Fagene skal møtes med høy hyppighet og vise høyt nivå, formidlet på en god og 
tiltalende måte. 

 Vi vil tilby nye masterstudenter en annerledes bank for ideer og et innblikk i 
akademia. 

 Vi vil inspirere studenter på lavere nivå enn mastergrad 
 Vi vil vise masterstudenten en formidlingsmåte, hvor de i større grad kan eie sin egen 

formidling og gå inn i en aktiv dialog om produktet de har utviklet. Dette mener vi bør 
være et grunnprinsipp i fremtidens forskningsformidling. 

 Med prosjektstøtte vil vi kunne utvide og vitalisere den gode responsen vi allerede ser 
på vårt prosjekt. Vi ønsker økte bevisstgjøring om prosjektet. Potensialet og rommet 
for Masterbloggen har vi allerede sett, men den systematiske institusjonaliseringen av 
denne kommunikasjonsplattformen krever større ressurser enn fagredaktørenes 
dugnadsånd. 

 
Vi håper Masterbloggen anerkjennes som et fruktbart og godt prosjekt. Vi vil gjøre vårt beste 
for å være en interessant aktør som utnytter eventuelle midler til det fulle.  
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Forening for masterformidling 
 
Anne Aaby 
styreleder 

 


