
HELSEF4301 FORSKNINGSFORBEREDENDE KURS – KVANTITATIV DEL HØST 2016 

 

Samling 1 (mandag 29. og tirsdag 30. august) 

I forkant av samling innsendes en skisse på 1-1½ side om tematikk studenten ønsker å jobbe med 

under kurset. Denne må leveres innen 22. august kl 12:00 på Fronter. 
 

Tema: fra temaområde til problemstilling: 
 

1. dag:  09:30 – 12:00: Felles undervisning for kvalitativ og kvantitativ del 

Å utføre masteroppgave v / Anne Marit Mengshoel  

Å utforme en prosjektplan v/ Astrid K. Wahl/Arild Bjørndal 
  

 Kvantitativ del. 12:30 – 15:00: Generelt om våre forventninger, arbeidskrav og 

arbeidsmåter. Studentene presenterer eget prosjekt med vekt på tema, bakgrunn for 

valg av tema og hva de vil undersøke. Tilbakemelding fra lærere og medstudenter.   

Undervisning om: Hva inneholder en prosjektplan?  

Plassere egen studie i forhold til eksisterende empiri, begrunne studiens og problem-

stillingens relevans, begynne å utvikle problemstilling. Arbeide med egne skisser. 
  

2. dag Kvantitativ del: Undervisning om formulering av forskningsspørsmål. Videre arbeid 

med å utvikle problemstilling. Arbeide med egne skisser. Veiledning individuelt 

og/eller i gruppe. 
 

Arbeidsoppgave til neste samling innsending skriftlig arbeid bakgrunn/teori – problemstilling med 

tidsfrist for innsending 12. september kl 12:00 på Fronter. 

 

Samling 2 (19. og 20. september) 

Tema: Fra problemstilling til design og måle- og analysemetoder 
 

1. dag:  Kvantitativ del: Undervisning om design.  

Fremlegging og diskusjon av innsendte arbeider. Studentene presenterer eget 

prosjekt, ca. 10 min. pr student. Tilbakemelding fra lærere og medstudenter.   

  Arbeide med tilbakemeldingene individuelt og/eller i grupper. 
 

2. dag: Kvantitativ del: Undervisning om målemetoder og analysemetoder. Arbeide med 

design, målemetoder og analysemetoder relevant for eget arbeid, individuelt eller i 

grupper. 
 

Arbeidsoppgave til neste samling innsending skriftlig arbeid om design, måle- og analysemetoder 

med tidsfrist for innsending 17. oktober kl 12:00 på Fronter. 

 

Samling 3 (24. og 25. oktober) 

Tema: Forskningsetikk og forskerrollen 
 

1. dag:  Felles undervisning for kvalitativ og kvantitativ del 09:30 – 12:00 

Om forskerrollen.  

Hva nå? Om prosjektplanens liv etter forskningsforberedende v/ Anne Marit 

Mengshoel 

Kvantitativ del: 12:30-15:00: Fremlegging og diskusjon av innsendte arbeider. 

Arbeide med tilbakemeldinger individuelt og/eller i grupper 
   

2. dag:  Kvantitativ del: Undervisning om forskningsetikk.  

Studentene arbeider videre med egen prosjektplan. Oppsummering av kurset – tid til 

diskusjon og spørsmål. 

 

Innlevering av eksamen i form av fullstendig prosjektplan innen 24. november kl. 23:59. 

Ny innleveringsplattform for eksamen. Informasjon om dette kommer i god tid. 

 

Faglærere: Kåre Birger Hagen (emneansvarlig), Astrid K. Wahl og Arild Bjørndal 


