
HELSEF4301 Forskningsforberedende kurs – Kvalitativ del – vår 2016 
Med forbehold om endringer 
 

Dato 

 

Undervisere Tema Kommentarer /ressurser 

 

Mandag 

11. april 

 

Dagsseminar 

 

Gina F. Henrichsen 

Anne Marit Mengshoel 

 

 

Felles undervisning for kvalitativ og kvantitativ del 09.30 – 12.00: 

Å arbeide med masteroppgave v/ Anne Marit Mengshoel 

Å utforme en prosjektplan v/ Kåre Birger Hagen 

 

Kvalitativ del fra 12.30: Studentene presenterer eget prosjekt med vekt på tema, 

bakgrunn for valg av tema og hva de vil undersøke, ca. 10 min. pr student. 

Tilbakemelding fra lærere og medstudenter.  Det vil bli tid til spørsmål, innspill og 

diskusjon fra alle i gruppen 

 

Studentene skal i forkant av kurset levere en beskrivelse 

av prosjektets tema – hva de vil undersøke, hvorfor og 

hvordan (inntil 3 sider). 

 

Leveres i Fronter innen onsdag 6. april 2016 

klokka 12.00  

 

Tirsdag 

12. april 

 

Dagsseminar 

 

 

Gina F. Henrichsen 

Anne Marit Mengshoel 

 

 

 

Fra tematikk til forskningsspørsmål v/Anne Marit Mengshoel 

 

Studentene arbeider videre med spissing av tema i eget prosjekt og med utvikling/ 

bearbeiding av prosjektets hensikt, problemstilling / forskningsspørsmål 

 

 

Mandag 

25. april   

 

Dagsseminar  

 

Gina F. Henrichsen 

Anne Marit Mengshoel 

 

 

 

Prosjektets teoretiske perspektiv v/ Gina F Henrichsen 

 

Studentene presenterer og redegjør for hva litteraturen sier om studienes tematikk, 

begrunner og plasserer egen studie og problemstilling innen forskningsområdet, ca. 

10 min. pr student. 

Studentene er opponenter på hverandres arbeider 

Felles diskusjon i gruppen 

 

Studentene skal i forkant av samlingen levere bearbeidet 

prosjektplan med vekt på beskrivelse av prosjektets tema, 

litteraturgjennomgang og begrunnelser for studiens 

problemstilling  

Leveres i Fronter innen onsdag 20.april 2016 

klokka 12.00 

 

 

Tirsdag  

26.april  

 

Dagsseminar 

 

Gina F. Henrichsen 

Anne Marit Mengshoel 

 

 

 

Metodiske veivalg og plan for gjennomføring v/Anne Marit Mengshoel 
 

Studentene arbeider videre med beskrivelse av og redegjørelse for valg av teoretisk 

perspektiv og forskningstilnærming i eget prosjekt. 

Felles diskusjon i gruppen 

 

 

 

Mandag  

23.mai  

 

Dagsseminar 

 

Gina F. Henrichsen 

Anne Marit Mengshoel 

 

 

 

Felles undervisning for kvalitativ og kvantitativ del 09.30 – 12.00 

Forskerrollen  

Om prosjektplanens liv etter forskningsforberedende v/Anne Marit Mengshoel 

 

Studentene presenterer og redegjør for planlagt forskningstilnærming/metode i eget 

prosjektet, ca. 10 min. pr student. 

Studentene er opponenter på hverandres arbeider 

Felles diskusjon i gruppen med vekt på sammenhengen mellom teoretisk perspektiv 

og metode 

 

Studentene skal i forkant av samlingen levere utkast til 

prosjektplan hvor teoretisk perspektiv og plan for 

gjennomføring av forskningsprosjektet beskrives og 

begrunnes.  

 

Leveres i Fronter innen onsdag 18. mai 2016 

 kl. 12.00 

 



 

Tirsdag 

24.mai  

 

Dagsseminar 

 

Gina F. Henrichsen 

Anne Marit Mengshoel 

 

 

 

Etiske overveielser i kvalitativ forskning v/ Gina og Anne Marit 

 

Studentene arbeider videre med egen prosjektplan. 

Oppsummering av kurset – tid til diskusjon og spørsmål 

 

Studentene skal levere eksamen i form av fullstendig 

prosjektplan. 

 

Leveres i Fronter innen mandag 13. juni kl. 23.59. 

 

. 


