
Studiespørsmål til kurs 4021 Høsten 2010 

I lesing av all litteratur skal dere prøve å danne dere en forståelse av:  

 Hva er forfatterens hovedpoeng/budskap? 

 Er det argumenter  fra annen litteratur (egenvalgt litteratur, litteratur i dette kurset eller fra 
tidligere kurs) som støtter opp eller taler imot forfatterens synspunkter? 

 Hvilken relevans har synspunkter fra litteraturen for deres egen forståelse av den  
forskningsprosessen dere selv skal igjennom i dette studiet? 

 
Alle skal jobbe med alle studiespørsmålene, men fremleggene deles mellom gruppene i flge listen 
nedenfor.   
 
På litteraturseminarene 2-5 skal hver gruppe presentere en forskningsartikkel for resten av klassen 
som første del av sitt fremlegg av studiespørsmålet. Alle deltagere i hver gruppe skal søke etter 
artikler, men gruppen samarbeider om å presenterer bare én av de i klassen. Oversikten over alle 
artiklene som hver gruppe har funnet skal legges ut på fronter i løpet av samme uke de er presentert. 
Dette vil gi klassen som helhet mange eksempler på tematisk relevante artikler.  
 
Tidsrammen for presentasjon og diskusjon av artikkelen er 15 minutter og tidsrammen for gruppens 
presentasjon og diskusjon av studiespørsmålet er 45 minutter. For å fremme forståelse og diskusjon 
kan dere bruke PC til powerpoint eller annen tekst/illustrasjon. 
 

1) Litteraturseminar knyttet til tema Vitenskapsteori torsdag 11. november 

a) Nyatanga (2005) prøver å plassere sykepleievitenskap i relasjon til Kuhns teori om 
utvikling av vitenskapelige paradigmer. Hva kjennetegner denne plassering? 
(Gruppe 1) 

b) DiBartolo (1998) argumenterer for utdanning innenfor vitenskapsteori for 
dr.gradsstudenter. Hvilke argumenter oppfatter dere som relevante for å 
inkludere vitenskapsteori i mastergradsstudiet i sykepleievitenskap? (Gruppe 2) 

c)  Goldenberg (2006)  hevder at EMB-paradigmets selvfølgelighet bør 
problematiseres innenfor vitenskapsteori på grunn av dets gammeldagse syn på 
evidens. Hvilke argumenter støtter hun seg på i sin artikkel? (Gruppe 3) 

d) Guba og Lincoln (2005) har utviklet en oversikt Tabell 8.5 der de presenterer 
”Critical issues of our time” knyttet til ulike vitenskapsteoretiske posisjoner. Velg 
et par tematikker fra denne tabellen og vis forskjellene i tilnærminger innenfor de 
ulike vitenskapsteoretiske retningene for å løse disse kritiske spørsmålene 
(Gruppe 4) 

            Litteratur: Bondevik og Bostad, Nyatanga, DiBartolo, Goldenberg, Guba og Lincoln 

2) Litteraturseminar knyttet til tema Forskningsprosessen torsdag 18. november 

 

Søk på nettet og finn en artikkel med fokus på ett av følgende trinn i forskningsprosessen: 

Om bruk av teori i forskningen (Gruppe 1), Om å formulere 

problemstillinger/forskningsspørsmål  (Gruppe 2), om  problematikk rundt etablering av 

validitet/gyldighet i forskningen (Gruppe 3), om etiske utfordringer i forskningen (Gruppe 4) 

 



a) Hva er hensikten med å bruke teori i forskning? Både teorier og begreper kan utgjøre en 

studies teoretiske perspektiv. Gi noen eksempler innenfor sykepleieforskning (noen 

andre enn de som står i boken). Hva er forholdet mellom hypoteser og teori i kvantitativ 

forskning? (Gruppe 1) 

b) Gjøre rede for Polit of Becks terminologi knyttet til forskningsproblem, problemstilling, 

forskningspørsmål og hensikt/mål. Kan dette settes opp i et hierarki? Vis eksempler på 

forskjeller i hvordan disse termene fremstilles i noen studier (Gruppe 2) 

c) Hva er de sentrale forskjellene i tilnærming til å sikre kvalitet i kvantitative versus 

kvalitative studier? (Gruppe 3) 

d) Etisk akseptabel forskning baserer seg på at forskere gjennomfører sin forskning innenfor 

rammen av noen sentrale etiske prinsipper. I sykepleievitenskap gjennomføres ofte 

studier som involverer pasienter. Formuler en tilnærming i forskning der det er behov for 

et pasientutvalg og diskuter hvordan de etisk forskning kan gjennomføres innenfor 

rammen av disse prinsippene ( Gruppe 4)  

 

Litteratur: Polit og Beck, Brink og Wood, Lund 

 

3) Litteraturseminar knyttet til tema Kvantitative design torsdag 25. november 

 

Søk på nettet og finn en artikkel som presenterer en studie i sykepleievitenskap der metoden 

som brukes er en case-controll studie (Gruppe 1), en cohort studie (Gruppe 2), et kvasi-

eksperiment (Gruppe 3) eller et eksperiment (Gruppe 4) 

 

a) Hva karakteriserer retrospektive og prospektive design? Velg en relevant sykepleiefaglig  

problemstilling som kan studeres med diss to typer design og diskuter fordeler og  

ulemper med bruk av designene (Gruppe 1) 

b) Hvilke av følgende design er forankret i hypotetisk-deduktiv meode. Forklar hvorfor. 

       - eksperiment, kvasi-eksperiment, cohort studie, case-controll studie (Gruppe 2) 

c) Kan kvantitative design være eksplorerende?  Diskuter og bruk eventuelt eksempler på 

slike studier fra sykepleievitenskap (Gruppe 3) 

d)   Begrunn forskjellene på eksperiment og kvasi-eksperiment og gi eksempler på de to  

      designene innenfor sykepleievitenskap (Gruppe 4) 

 

 

4) Litteraturseminar knyttet til tema Kvalitative design torsdag 2. desember 

 

5) Litteraturseminar knyttet til tema Forskningsetikk torsdag 9 desember 

 

 


