
HELSEF4302 – Kvalitativt analysekurs – vår 2014 
 

 

Fagansvarlige:  

Lisbeth Thoresen og Gina Fraas Henrichsen 

 

 

Formelle forkunnskapskrav: 
HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk  

HELSEF4301 – Forskningsforberedende kurs  

Studentene skal ha startet datainnsamling i sitt eget studentforskningsprosjekt 

(masteroppgaven). Analyse av datamaterialet fra eget prosjekt utgjør selve grunnlaget i kurset 

og er derfor en forutsetning for å kunne delta. 

 

For nærmere opplysning om faginnhold og læringsutbyttebeskrivelser, se emnebeskrivelsen 

på nettet. Her finnes også opplysninger om pensum.  

 

 

Undervisning og eksamensdager:  
3. og 4. februar 

10. og 11. mars 

7.og 8. april (eksamensdager) 

 

Alle dager kl. 09.30 til 15.00/(14.00). For sted: se emnets semesterside vår 2014 på nett. 

Vær oppmerksom på at det kreves at studentene setter av rikelig tid til å arbeide med kurset 

og eget forskningsmateriale i periodene mellom samlingene. 

 

 

Forberedelser til 1. og 2. kursdag:  
Du skal sende inn et 2 siders notat hvor du kortfattet presenterer prosjektets tema og 

problemstilling, redegjør for hvordan det empiriske materialet er skapt og hvor i 

analyseprosessen du befinner deg. Ta gjerne utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen din og det 

du har lært på tidligere kurs.  

 

Viktige momenter det forventes at du redegjør klart for i notatet er:  

 

?  

ke perspektiver og/eller sentrale begreper har du valgt for analysene dine og 

     hvilken faglitteratur henter du disse fra?    

 

Dette notatet skal leveres på Fronter senest onsdag 29.januar kl. 12.00 

 

 

Vurderingsform:  
Karakter: Bestått/ikke bestått  

Evalueringen baserer seg på at: 

Studenten har presentert sine resultater både skriftlig og muntlig, samt deltatt i å gi 

    feedback til andre gjennom hele kurset  

Kurset avsluttes med at hver student gir en presentasjon av egen studie med vekt på  

     det analytiske arbeidet 

 



Opplegg for samlingene 
Den første samlingen er avsatt til å gjennomgå studentenes prosjekter i plenum. Du må derfor 

forberede en sammenhengende presentasjon på 15 minutter. Presentasjonen skal være basert 

på notatet du har lagt inn på fronter (se over). Det blir satt av tid til tilbakemeldinger og 

diskusjon av de enkelte presentasjonene.  

 

Plan, undervisning og veiledning for de to neste samlingene lages i samarbeid med studentene 

i løpet av første samling. Hovedopplegget baseres på at studentene arbeider med eget 

materiale, presenterer det og får tilbakemeldinger.  

 

Det forventes at studentene redegjør for og viser anvendelsen av valgt teoretisk perspektiv i 

egne analyser. Tid for innsending av manus og PowerPoint-presentasjon til kursledere og 

opponenter, avtales på kurset. 

 

 

 

Velkommen til spennende og arbeidsomme analysedager! 

 

Hilsen Gina og Lisbeth 


