
HELSEF4302 Analysekurs – Kvantitativ del – vår 2020 
 
Fagansvarlig: 
Marit Helen Andersen m.h.andersen@medisin.uio.no 
 
Undervisning og eksamensdager: 
3. og 4.2 2020 

17. og 18.2 2020 

10.3 2020 (eksamensdag) 

 
Alle dager kl. 09.30-15.00. Sted: Undervisnings/PC-rom/lesesal i 3. et. i Harald Schjelderups hus. 

Opplegget er en veksling mellom forelesninger, øvelser med utprøving av ulike 
analysemetoder og diskusjon av studentenes egne prosjekter. 
 
 

For nærmere opplysninger om faginnhold og læringsutbytte og undervisning og 
eksamenskrav, se emnebeskrivelsen på nettet: 
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/HELSEF4302. 
 
 
EN FORUTSETNING FOR DELTAGELSE ER AT DU HAR INNSAMLEDE DATA 
SOM DU KAN JOBBE MED I KURSET OG AT DISSE ER LAGT INN I SPSS SÅ 

DU HAR ET KLART DATASETT. 
 
Dersom du ikke kan jobbe remote eller via TSD kan du ikke ha med egne data dersom de ikke er 
anonyme. Det må da vurderes om det er mulig å skaffe/lage et fiktivt datasett til kurset. 
Dette vil bli tatt opp første kursdag. 
 
Levering før kursstart i Canvas senest torsdag 30.1.2020 kl. 24.00. 

 prosjektbeskrivelsen din 

 oversikt over hvilke problemstilling(er) du skal arbeide med i analysekurset 

 aktuelle variabler du har i datasettet ditt 
 

Vi anbefaler alle å repetere stoffet fra metodekurset før første kursdag. 
Til hjelp har vi laget noen forslag til oppgaver, som legges ut på Canvas i en mappe merket 
Repetisjon SPSS sammen med et datasett som kan brukes til oppgavene. 
 
Første undervisningsdag  

Den første dagen, 3.2, vil vi gå gjennom deltakernes prosjekter i plenum. Til denne dagen skal du 
forberede en enkel PowerPoint-presentasjon av prosjektet ditt (ca. 10 minutter). Legg vekt på å 
presentere bakgrunn og problemstilling/mål, kort om hvem som er dine informanter og hvilke 
data du har samlet inn (variabler og datatyper). 
 
På slutten av første dag starter vi arbeidet med egne data. Du må derfor sørge for at du har 
tilgang til hjemmeområdet ditt på UiO og du må ha SPSS-filen din tilgjengelig og klar til bruk. Hvis 
du bruker din egen PC, må du sørge for at programvaren er tilgjengelig, f.eks. via kiosk.uio.no. 
Dag 2, 4.2, starter vi med en felles gjennomgang av de mest aktuelle analysemetodene, før vi 
fortsetter arbeidet med egne data. 

mailto:m.h.andersen@medisin.uio.no
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Videre kursdager 

Videre i kurset legger vi opp til å gi noe undervisning og gjennomgang av aktuelle 
analysemetoder, men det meste av tiden vil gå med til individuell veiledning i analyser av den 
enkeltes datamateriale. Målet er at du skal komme godt i gang med resultatkapittelet til 
masteroppgaven din i løpet av kurset. Du må regne med å jobbe mye med analyser og tolkning 
av resultater mellom samlingene. Før samling 2 leveres Tabell 1 (oversikt over studiens utvalg) i 
Canvas senest torsdag 13.2 2020 kl. 24.00 
 
Eksamen 

Eksamensform: hver student presenterer prosjektet sitt for medstudenter og sensorer i en 
PowerPoint-presentasjon med særlig vekt på resultater fra analysene. PP-presentasjonen må 

innleveres i Canvas senest torsdag 5.3 2020 kl. 24.00. I tillegg vil hver student få i oppgave å være 
opponent for en medstudent (sette seg inn i medstudentens analyser og forberede spørsmål).  
Vurderingsform: Bestått/ ikke bestått 
 
Sensorer er Arild Bjørndal og Marit H. Andersen 
 
Velkommen til spennende og arbeidsomme analysedager! 

 

Hilsen Marit  


