Studieplan

Ph.d. i profesjonsvitenskap
Beskrivelse av studiet
Om ph.d. i profesjonsvitenskap
Ph.d. i profesjonsvitenskap er et 3-årig heltidsstudium som inkluderer en opplæringsdel og et forskningsarbeid på høyt vitenskapelig nivå.
Studiet løfter frem aktuelle, samfunnsrelevante problemstillinger som setter profesjonsutøvelsen og praksisfeltet i sentrum, og skal bidra til
innovative prosesser i profesjoner. Ph.d programmet er regionalt forankret, skal være nasjonalt foretrukket og internasjonalt anerkjent, og skal
frembringe ny kunnskap med relevans for nasjonal policy innen profesjonsfagene helse, sosial og utdanning. Det tverrfaglige
studieprogrammet forvaltes i fellesskap av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
(FLU) ved Nord universitet.
Beskrivelse av ph.d.-programmet
Ph.d.-programmets fagområde er profesjonsvitenskap (Eng: Science of Professions). Profesjoner forutsettes å ha et eget vitenskapelig
kunnskapsgrunnlag, en etisk kodeks, en organisasjon som ivaretar profesjonens interesser, og legitimitet for et samfunnsoppdrag. Vitenskap
omfatter forskning der man systematisk, kritisk og metodisk samler inn og analyserer empiri på bakgrunn av hypoteser og/eller
forskningsspørsmål. Vitenskapen bygger på det kunnskapsgrunnlaget forskningen hviler på, og har som mål å utfordre eksisterende kunnskap,
og utvikle ny forståelse og forklaring.
Ph.d. i profesjonsvitenskap er et fler- og tverrvitenskapelig ph.d.-program, der hensikten er å utvikle kunnskap i, om og for, profesjonsutøvelse.
Programmet åpner for empirisk forskning innen helse-, sosial- og utdanningsprofesjonene, hvor det sentrale er praksisnær forskning med
vitenskapens systematikk, stringens og transparens. Programmet møter et behov i samfunnet for forskningsbasert kunnskap, om profesjoner
og profesjonsutøvelse, med relevans for nasjonal policy i velferdsstaten.
Ph.d.-programmet profilerer seg ved å vektlegge de deler av profesjonsvitenskap som omhandler språk, relasjoner og handlinger innen
profesjonsutøvelse. Disse områdene utgør det vitenskapelige fagområdet som det enkelte prosjekt skal ta utgangspunkt i.
Kandidatens forskningsspørsmål skal avgrenses til ett eller flere av områdene språk, relasjoner og handlinger. Forskningsprosjektenes
innretning kan være deskriptive, normativt forklarende og kritisk analyserende, der formålet er å forstå, forklare, utvikle og/eller utfordre
praksis.
Språk, relasjoner og handlinger innen profesjonsvitenskap
De tre tematiske områdene – språk (eng.: language), relasjoner (eng.: relations / relationships) og handlinger (eng.: actions) innen
profesjonsutøvelse forstås som menneskelig aktivitet, der deltakerne deler en felles forståelse av praksis. I dette inngår felles forståelse av
aktiviteter (handlinger), den karakteristiske diskursen, samtalen og tankene rundt aktiviteten (språk), og forhold mellom mennesker og objekter
involvert i praksisen (relasjoner). Slik inngår språk, relasjoner og handlinger i en form for helhetlig forståelse av praksis. Profesjonsutøverne
reproduserer ikke bare tidligere handlinger og forståelser, men utvikler også ny kunnskap gjennom samspillet med strukturer og handlinger.
På denne måten er profesjonsvitenskap en overbygning for anvendt praksisnær profesjonsforskning med eksplisitt fokus på temaområdene
språk, relasjoner og handlinger, som åpner for å studere praksisen fra ulike tverrvitenskapelige perspektiver.
Praksisen formes av eksterne strukturer som veves inn i den og holder den sammen. Dette kan være kulturdiskursive aspekter som formidles
gjennom språkets semantiske dimensjon (f.eks. språk og diskurser som muliggjør og begrenser karakteristiske ytringer i en praksis), materielløkonomiske aspekter som formidles gjennom handlinger i en fysisk dimensjon (f.eks. bygninger og gjenstander som bøker og digitale
hjelpemidler som muliggjør og begrenser handlinger som kjennetegner en praksis), og sosial-politiske aspekter som formidles gjennom
relasjoner i en sosial dimensjon (f.eks. hierarkier, solidaritet og makt som muliggjør og begrenser praksis). Gjennom en slik tilnærming til
Profesjonsvitenskap åpnes det for å studere praksisen fra ulike tverrvitenskapelige perspektiver.
Målgruppe
Målgruppen for ph.d.-programmet er nasjonale og internasjonale kandidater som ønsker å drive praksisnær, empirisk forskning innen
profesjonsvitenskap og lære det vitenskapelige håndverket som grunnlag for en videre karriere.
Opptakskrav
Ph.d. programmet tar opp kandidater med fullført 120 sp mastergrad eller tilsvarende, og profesjonsfaglig grunnutdanning, bachelor eller
master, innen helse-, sosial-, eller utdanningsfag.
I tillegg kan det gjøres individuell vurdering for opptak av kandidater med 120 sp mastergrad uten de ovenfornevnte profesjonsfaglige
grunnutdanninger på bachelor- og masternivå. Dette forutsetter at det presenteres prosjekter som har betydning for profesjonsutøvelse og at
disse prosjektene kan knyttes opp mot praksis.
Det er et krav til alle prosjekter at søkerne i sin prosjektsøknad viser at prosjektet er profesjonsrettet og praksinært. Det er også et krav at
prosjektet skal omhandle ett eller flere av områdene språk, relasjoner og handlinger, knyttet til profesjonsutøvelse.
Søkere som ikke har karakter B eller bedre i vektet snitt fra mastergradsstudiet som grunnlag for opptak, kan kvalifisere seg til opptak gjennom
for eksempel å ha bidratt til vitenskapelig fagfellevurdert artikkel som førsteforfatter og eventuelt deltatt i forskningsprosjekter med relevans
for fagområdet. Søkerne må gjennom søknaden vise grunnleggende vitenskapelig forståelse og innsikt, refleksjon, selvstendighet og analytisk
tekning.
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Ved søknad om opptak til ph.d. i profesjonsvitenskap må det fremlegges prosjektbeskrivelse og dokumentasjon på fullfinansiering av
studieperioden. Opptak godkjennes av dekanen, etter innstilling fra Arbeidsutvalget. Prosjektbeskrivelse, utviklet i samarbeid med veileder,
inkluderer plan for gjennomføring av ph.d.-programmet (opplæringsdel og selvstendig forskningsarbeid).
Se Ph.d.-forskrift med utfyllende retningslinjer for Ph.d. i profesjonsvitenskap for ytterligere informasjon.
Læringsutbytte:
Etter godkjent ph.d. i profesjonsvitenskap skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse innenfor profesjonsvitenskap, avgrenset til ett eller flere av fokusområdene språk, relasjoner og handlinger:
Kunnskap:
Kandidaten:
er i kunnskapsfronten i profesjonsvitenskap på høyt internasjonalt nivå, innen ett eller flere av fokusområdene språk, relasjoner og
handlinger
kan bidra selvstendig og innovativt til utvikling av ny kunnskap og teori innenfor profesjonsvitenskap
har omfattende kunnskap om relevante formidlingsarenaer for profesjonsvitenskap
kan beherske og kritisk og selvstendig reflektere over relevant teori, problemstillinger, vitenskapsteori og metoder
har inngående kunnskap om forskningsetikk, inkludert lovverk og forskrifter
Ferdigheter:
Kandidaten:
kan kritisk og selvstendig håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen profesjonsvitenskap
kan kritisk og selvstendig vurdere og begrunne hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskningsprosjekter,
samt redegjøre for begrensninger av metodiske valg
kan drive forskning på høyt internasjonalt nivå gjennom eget forskningsprosjekt
kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter og innovasjon, på et høyt akademisk nivå og med bruk
av relevant teknologi
kan initiere, gjennomføre, evaluere og formidle forskning på en kritisk og selvstendig måte, og drøfte implikasjoner av forskningen for
profesjoner og samfunnet
Generell kompetanse:
Kandidaten:
kan identifisere, kritisk vurdere og drøfte relevante faglige og etiske problemstillinger i egen og andres forskning, og utøve egen forskning
med faglig integritet
kan lede komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter på en selvstendig måte og i samarbeid med andre
kan formidle forskning gjennom anerkjente, og fortrinnsvis åpne, nasjonale og internasjonale kanaler
kan kritisk vurdere behovet for og ta initiativ til innovasjon og forskning med samfunnsrelevans
kan delta aktivt i debatter i nasjonale og internasjonale fora, og bidra med faglige innspill i samfunnsdebatten
Ph.d.-programmets oppbygging og innhold
Ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap består av to deler, en opplæringsdel (30 studiepoeng) og et selvstendig forskningsarbeid på høyt
internasjonalt nivå, som avsluttes med en fullført ph.d. avhandling, prøveforelesning og disputas. Opplæringsdelen skal, sammen med arbeidet
med avhandlingen, gi den nødvendige faglige fordypning og bredde.
Gjennom det obligatoriske emnet i ‘Profesjonsvitenskap - med fokus på språk, relasjoner og handlinger’, skal kandidatene skaffe seg kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse innenfor fagområdet profesjonsvitenskap. I tillegg skal forskningsprosjektet gjøre bruk av komplekse og
relevante metodologiske og metodiske tilnærminger,
Programmets emner, seminarer og øvrige aktiviteter gir kompetanseutvikling for kritisk å analysere, syntetisere, systematisere og planlegge
forskning samt forankre eget forskningsbidrag i en nasjonal og internasjonal sammenheng.
Opplæringsdel
Opplæringsdelen bygger på den vitenskapelige kompetansen som ph.d.-kandidaten har opparbeidet gjennom tidligere studier.
Opplæringsdelen skal gi kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som skal være til støtte for arbeidet med avhandlingen og videre
forskningsarbeid.
Ph.d.-programmet har en opplæringsdel som består av obligatoriske og valgfrie emner, og obligatoriske aktiviteter.
Emnedelen består av til sammen 30 studiepoeng sammensatt av emner på ph.d.-nivå, 20 studiepoeng obligatoriske emner og 10 studiepoeng
valgfrie emner:
Programmet tilbyr følgende obligatoriske emner – 20 studiepoeng:
PRO9014 Profesjonsvitenskap med fokus på språk, relasjoner og handlinger (7,5 studiepoeng).
PRO9015 Vitenskapsteori og forskningsetikk (5 studiepoeng)
PRO9013 Design og metode – metodologiske tilnærminger (7,5 studiepoeng)
Emnet PRO9014 Profesjonsvitenskap - med fokus på språk, relasjoner og handlinger (7,5sp) m å gjennomføres ved Nord universitet.
Kandidater kan gjennomføre andre obligatoriske og valgfrie emner ved annet fakultet eller institusjon, og her kan også internasjonale
forskerkurs inngå.
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Programmet tilbyr følgende valgfrie emner – 10 studiepoeng.
PRO9002 Praktisk kunnskap og profesjonspraksis, 5 studiepoeng
PRO9011 Mixed Methods, 5 studiepoeng
PRO9016 Videoobservasjon og-analyse, 5 studiepoeng
PRO9017 Sekundæranalyse; Systematisk/scoping litteraturgjennomgang, 5 studiepoeng
PRO9019 Profesjonsutvikling og innovasjon, 5 studiepoeng
Obligatoriske aktiviteter/elementer i opplæringsdelen består av:
Gjennomført oppstart-, midt- og sluttseminar (se eget punkt)
Internasjonalisering (se eget punkt)
Årlig rapportering
Alle ph.d.-emner som tilbys i regi av programmet, vurderes av doktorgradsutvalget og godkjennes av dekanene, og kvalitetssikres av sentralt
utdanningsutvalg.
Kandidater skal gjennomføre minimum 10 studiepoeng innen forskningsmetodiske emner og 5 studiepoeng innenfor vitenskapsteoretiske
emner.
Selvvalgte kurs kan utgjøre inntil 10 studiepoeng, hvor kandidaten står fritt til å velge mellom substanskurs av relevans for
forskningsprosjektet, eller ytterligere kurs innen forskningsmetode eller vitenskapsteori.

Kursemnene i opplæringsdelen er tilpasset ph.d.-programmet, og kandidater oppfordres derfor til å gjennomføre kursene som tilbys. Oversikt
over kursene fremgår av programmets hjemmesider. Dersom det er deltakere på emnet som ikke behersker skandinaviske språk, skal emnet
gjennomføres på engelsk.
I samråd med veileder utarbeider kandidaten en plan for opplæringsdelen som angir hvilke emner som inngår, og hvilke semester emnene skal
gjennomføres. Den individuelle opplæringsplanen godkjennes ved opptak til ph.d. i profesjonsvitenskap, men kan endres etter søknad.
Kandidatene må ha fått godkjent samtlige emner i opplæringsdelen for å få avhandlingen bedømt.
Selvstendig forskningsarbeid
Forskningsdelen består av arbeidet med en vitenskapelig avhandling. Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller
internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav, hvor teknologi og innovative tilnærminger trekkes inn der det er
relevant. Den skal bidra med ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige
litteratur, jfr. forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet.
Avhandlingen skrives enten som en kappe med en sammenstilling av flere vitenskapelige artikler (artikkelbasert avhandling) eller som en
monografi. Avhandlingen skal skrives på engelsk eller på et skandinavisk språk. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for ph.d. i
profesjonsvitenskap.
Ved opptak på ph.d.-programmet knyttes kandidatene til en forskningsgruppe som gir kandidatene tilgang til et forskningsfellesskap.
Forskningsgruppene og ph.d. programmet organiserer tverr- og monofaglige seminarer som gir muligheter for nettverksbygging. Deltakelse i
en forskningsgruppe og på seminarer skal bidra til at kandidatene utvikler evne til kritisk refleksjon over egen og andres forskning, muligheter
til å presentere og diskutere eget forskningsarbeid, samt formidling av egen forskning.
Eksamen og vurderingsformer
Ph.d.-graden bedømmes på grunnlag av:
vitenskapelig avhandling
gjennomføring av opplæringsdelen
prøveforelesning over oppgitt emne
offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).
For emner i opplæringsdelen fremgår vurderingsformene av de enkelte emneplaner.
Bedømmelse reguleres av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet §19, samt Utfyllende retningslinjer for ph.d. i
profesjonsvitenskap. Eksamensbestemmelser for ph.d.-kurs er regulert i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt
retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet. (Forskriften med tilhørende retningslinjer gjelder så langt de passer også for
eksamener i opplæringsdelen i doktorgradsprogrammer.)
Internasjonalisering
Fakultetene gir administrativ støtte og mulighet for å søke økonomisk støtte, slik at den enkelte kandidat kan gjennomføre studieopphold i
utlandet. Oppholdet skal gjennomføres ved en anerkjent utdannings- eller forskningsinstitusjon, evt. annet relevant fagmiljø, der det er mulig å
arbeide med problemstillinger i tilknytning til forskningsarbeidet/avhandlingen. Dersom dette ikke er mulig, kan et opphold ved en annen
norsk utdanningsinstitusjon gjennomføres. Andre ordninger som sikrer at kandidaten får innsikt i alternative fag- og forskningstradisjoner
relatert til avhandlingens problemstillinger, kan også vurderes av Arbeidsutvalget for ph.d.-programmet. I tillegg til at kandidatene kan reise ut,
henter fakultetene også inn gjesteforskere, og legger til rette for at kandidaten blir inkludert i internasjonale nettverk.
Andre obligatoriske aktiviteter
For å få levere sin avhandling til bedømmelse må kandidaten ha gjennomført følgende obligatoriske aktiviteter:
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Årlig rapportering
Oppstartseminar
Midtseminar
Sluttseminar
Internasjonaliseringstiltak
Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
· Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet
· Utfyllende retningslinjer for ph.d. i profesjonsvitenskap
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
· Lokale reglement og retningslinjer
Programevaluering
Emnene evalueres årlig av kandidatene gjennom emneundersøkelser. Evalueringen inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Hele programmet evalueres hvert fjerde år som en del av kvalitetssikringen av ph.d.-programmene ved Nord universitet.

Studiepoeng
180
Type studium
Doktorgrad, tidsnormert
Språk
Engelsk og norsk
Fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Bodø

Oppbygging/emner
Du har valgt:
Fjern
Fjern
Åpne alle

Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Kostnader
Studiet har ingen kostnader utover litteratur og kostnader i forbindelse med gjennomføring og publisering av phd.-avhandlingens
forskningsprosjekt. Ved søknad om opptak må det fremlegges dokumentasjon på fullfinansering av studieperioden.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting
Bestemmelser om doktorgradsprøven finnes i Forskrift for graden philosophiae doctor (phd.) ved Nord universitet og utfyllende regler til
denne.
Eksamensbestemmelser for phd.-kurs finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitetsamt Retningslinjer for
eksamenskandidater ved Nord universitet.
Det skal være minst 1 ekstern sensor under vurdering av eksamen på ph.d.-kurs.
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Eksamen og vurderingsformer
Ph.d.-graden bedømmes på grunnlag av:
vitenskapelig avhandling
gjennomføring av opplæringsdelen
prøveforelesning over oppgitt emne
offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).
Utover dette må kandidaten ha gjennomført årlig rapportering og midtveisevaluering i 3. eller 4. semester for at kandidaten skal kunne få sin
avhandling bedømt.
For kurs i opplæringsdelen fremgår vurderingsformene av emneplanen for hvert enkelt kurs.

Avsluttende eksamen
Avsluttende vurdering består av selve avhandlingen og disputas, samt prøveforelesning over et oppgitt emne.

Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene. Dette skjer gjennom evaluering av de enkelte kursene som tilbys, samt gjennom årlige
rapporter om framdriften av studiet. I tillegg evalueres programmet av studieprogramansvarlig, og det produseres en kvalitetsrapport.
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Emnebeskrivelser (19)
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Emnebeskrivelser (19)
Profesjonsvitenskap med vekt på språk, relasjoner
og handlinger PRO9014
Emnet vektlegger profesjonsvitenskap som et fler- og tverrfaglig felt, hvor hensikten
er å utvikle kunnskap i, om og for, profesjonsutøvelse. Emnet introduserer
profesjoners særlige kjennetegn og kunnskapsgrunnlag for å forstå, forklare,
forutse, noen ganger kontrollere, samt utvikle teori om fenomener med relevans
for profesjoner og samfunn.
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift.
PROFESJONSVITENSKAP MED VEKT PÅ SPRÅK, RELASJONER OG HANDLINGER PRO9014
Studiepoeng

7,5

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Emnet er obligatorisk
for ph.d-studenter tatt
opp til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap.
Emnet er valgbart for
andre som fyller
forkunnskapskravene

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Nivå
Type emne

Undervisningssemeste
r

Mette Spliid Ludvigsen
Emneansvarlig
Professor
75517520
mette.s.ludvigsen@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2022

Beskrivelse av emnet
Emnet vektlegger profesjonsvitenskap som et fler- og tverrfaglig felt, hvor hensikten er å utvikle kunnskap i, om og for, profesjonsutøvelse. Emnet
introduserer profesjoners særlige kjennetegn og kunnskapsgrunnlag for å forstå, forklare, forutse, noen ganger kontrollere, samt utvikle teori om
fenomener med relevans for profesjoner og samfunn.
Det eksisterer ulike forståelser av profesjonsbegrepet, og det er ikke alltid helt klart hva som gjør noe til en profesjon. Felles for profesjoner er
imidlertid at de er bestemte typer yrker der ekspertise anvendes til å utføre samfunnsnyttige tjenester. Ett av de sentrale trekkene ved profesjoner er
at de får autorisasjon gjennom spesifikk høyere utdanning, men de profesjonelle tilegner seg også kunnskap og ferdigheter gjennom praksis.
Oppgavenes kompleksitet tilsier at autonomi og skjønn er vesentlig i profesjonsutøvelse. Karakteristisk for profesjoner er at de bygger på en
blanding av teoretisk innsikt fra ulike vitenskaper, praktiske ferdigheter og fortrolighet med konkrete situasjoner, og at utøvelsen formes av språk,
relasjoner og handling. Samfunnsmessige, politiske og organisatoriske endringer medfører stadig nye krav og forventninger til profesjonsutøvere.
Utvikling av kandidatenes refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og profesjonsutøvelsen står sentralt i emnet. Det settes søkelys på de
delene av profesjonsvitenskapen som omhandler språk, relasjoner og handlinger når kunnskap skal utvikles i, om og for profesjoner. Profesjoner har
egne fagspråk som skiller dem fra andre profesjoner, menneskelige relasjoner står sentralt i enhver profesjon, og handlinger inngår i alle
profesjonsutøvelser. Språk, relasjoner og handlinger knyttet til profesjoner kan forstås og studeres på mange ulike nivåer og arenaer, både teoretisk
og empirisk og ut fra ulike perspektiver og innfallsvinkler.
Det tilrettelegges for dialog mellom kandidatens egen profesjonspraksis og forståelse, og teoretiske innfallsvinkler, slik at deltakerne gjennom emnet
tilegner seg redskaper for eget ph.d.-arbeid.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d-programmer
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Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift.

Læringsutbytte
Kunnskap
Har avansert kunnskap om teorier og begreper i profesjonsvitenskap.
Har inngående innsikt i hvordan profesjonsutøvelse påvirker og påvirkes av samfunnsmessige, politiske og organisatoriske forhold, forventninger
og endringer.
Kan bidra til utvikling av ny kunnskap og nye teorier innenfor profesjonsvitenskap
Ferdigheter
Kan begrepsfeste og analysere samspillet mellom kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse.
Kan utvikle forskbare problemstillinger knyttet til sammenhenger mellom kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i
profesjonsutøvelse.
Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
Generell kompetanse
Kan reflektere kritisk over utvikling av kunnskap, teorier og metoder, samt identifisere relevante etiske problemstillinger i spenningsfeltet mellom
kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse.
Kan delta i debatter som omhandler kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse i internasjonale og nasjonale fora.
Kan bidra til utvikling av fagområdet

Type emne
Emnet er obligatorisk for ph.d-studenter tatt opp til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap. Emnet er valgbart for andre som fyller
forkunnskapskravene

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisning foregår gjennom samlinger på campus, eller digitalt.
Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, fremlegg på seminarer, opposisjon, gruppearbeid og selvstudium.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav (AK)- individuell fremlegg på seminar med opposisjon; teller 0/100 av karakteren. Godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være
gjennomført og godkjent før fremstilling til eksamen.
Obligatorisk deltakelse (OD), 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren. Godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk deltakelse må være godkjent før
fremstilling til eksamen.
Oppgave (OP), Individuell skriftlig oppgave på 4500 ord; teller 100/100 av karakteren. Bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave, individuell.
Arbeidskrav- individuelt framlegg på seminar, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave, individuell.
Oppgave, individuell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Vitenskapsteori og forskningsetikk PRO9015
Emnet gir innsikt i (a) sentrale vitenskapsteoretiske begreper, temaer, posisjoner og
spørsmål, samt (b) forskningsetiske problemstillinger og utfordringer. Gjennom
emnet får studentene økte forutsetninger for gjennomføring av nødvendige
vitenskapsteoretiske og forskningsetiske refleksjoner over eget og andres
forskningsprosjekt.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
VITENSKAPSTEORI OG FORSKNINGSETIKK PRO9015
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Emnet er obligatorisk
for dem som er tatt
opp til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap.
Andre, som fyller
forkunnskapskravene,
kan ta det som et
valgfag.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Nivå
Type emne

Undervisningssemeste
r

James Nicholas McGuirk
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 77 84
james.mcguirk@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2022

Beskrivelse av emnet
Vitenskapsteori handler om en systematisk granskning av vitenskapelig aktivitet og vitenskapens jakt etter erkjennelse. Emnet fokuserer på
vitenskapens grunnleggende epistemologiske og ontologiske dimensjoner på en måte som gjør deltagere i stand til å ta stilling til sammenhengen
mellom forskningsspørsmål, gjenstandsområde, ontologi, epistemologi og metodiske tilnærminger. Forholdet mellom natur-, sosial- og
humanvitenskapelige tilnærminger drøftes kritisk i lys av sentrale vitenskapsfilosofiske teorier. Vitenskapens grunnbegreper drøftes, eksempelvis
induksjon, deduksjon og abduksjon, forklaring og forståelse, kausalitet og intensjonalitet, objektivitet og subjektivitet, paradigme og pluralisme. Ulike
vitenskapsformer og begrunnelsestyper drøftes i lys av den vitenskapelige praksisens ulike baktepper og sammenhenger. Studentene får inngående
kunnskap om relevant forskningsetisk lovverk og retningslinje, og dette drøftes og analyseres.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt en mastergrad av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d. i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d. programmer.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Side 9 av 57

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
Behersker sentrale vitenskapsteoretiske posisjoner og grunnbegreper, samt kan anvende disse analytisk i eget ph.d. prosjekt
Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelse av ulike forståelser av kunnskap, ontologi, epistemologi, og relatere det til ulike
forskningstradisjoner og metoder
Har omfattende kunnskap om forskningsetiske prinsipper og retningslinjer, inkludert lovverk og forskrifter, relevant for et ph.d.-studium
Ferdigheter
Kandidaten
Kan identifisere og kritisk-konstruktivt analysere sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger tilknyttet eget forskningsprosjekt
Kan håndtere komplekse faglige spørsmål gjennom å anvende vitenskapsteoretiske begreper analytisk og utfordre etablert kunnskap og praksis
innen eget fagområde
Kan identifisere og kritisk vurdere forskningsetiske forpliktelser og problemstillinger knyttet til hele forskningsprosessen
Generell kompetanse
Kandidaten
Kan identifisere sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til et bredt spekter av forskningsprosjekter og vitenskapelige publikasjoner,
samt debattere dette med fagfeller
Kan vurdere behovet for innovasjon i eget fagområde, identifisere og formidle hvordan vitenskapsteori kan bidra til utvikling innen eget fagområde
Kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve og formidle sin forskning i henhold til gjeldende forskningsetiske normer og
retningslinjer

Type emne
Emnet er obligatorisk for dem som er tatt opp til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap. Andre, som fyller forkunnskapskravene, kan ta det
som et valgfag.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisnignen i emnet er organisert i to samlinger, den første på tre dager og den andre på to dager. Det benyttes forelesninger og studentaktive
seminarer hvor noe kan være digitalt, samt fremlegg og diskusjon av egne prosjekter (i forbindelse med arbeidskrav).
Undervisningen vil foregå på engelsk. Dersom det bare er skandinaviskspråklige studenter, vil undervisningen foregå på norsk/skandinavisk

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav: (AK) Emnet har ett individuelt arbeidskrav hvor vitenskapsteori og forskningsetikk tematiseres i relasjon til eget forskningsprosjekt.
Arbeidskravet består av en skriftlig innlevering før andre samling og muntlig fremlegg av dette på samlingen. Arbeidskravet må være godkjent før
framstilling til eksamen. Retningslinjer for arbeidskravet er utarbeidet.
Obligatorisk deltakelse: (OD) på muntlig del av arbeidskravet.
Oppgave: (OP) Skriftlig individuell oppgave som bygger på arbeidskravet. Oppgaven skal tematisere enten vitenskapsteori eller forskningsetikk
knyttet til eget ph.d. prosjekt. Omfang ca. 3000-4000

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse på muntlig del av AK, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav- individuelt, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave, individuell.
Oppgave, individuell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
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Overlappende emner
PRO9010v1 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Design og metode - metodologiske
tilnærminger PRO9013
Emnet gir kunnskap om forskningsdesign, samt kvantitativ og kvalitativ metode.
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
DESIGN OG METODE - METODOLOGISKE TILNÆRMINGER PRO9013
Studiepoeng

7,5

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Emnet er obligatorisk
for studenter på ph.d.
i Profesjonsvitenskap.
Emnet er valgfritt for
andre

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Nivå

Roland Johannes Wilhelmus van den
Tillaar
Emneansvarlig
Professor
+47 74 02 26 65
roland.v.tillaar@nord.no

Beskrivelse av emnet
Emnet vil gi kunnskap om og kompetanse innenfor:
Forskningsspørsmål og spørsmålshierarkier
Sammenheng mellom forskningsspørsmål, epistemologi, design, metode og forskningsetiske implikasjoner
Forskningsdesign – kvantitative og kvalitative design
Utvelgelse av informanter, kvalitativ og kvantitativ representativitet, det unike og det generaliserbare
Sentrale metodologiske begreper – bl.a. operasjonalisering, validitet og reliabilitet, induksjon og deduksjon m.fl.
Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – muligheter og begrensninger
Før kurset forutsettes det at deltagerne sender inn et notat om eget prosjekt som vil være sentralt i kurset. Dette skal omfatte: «Hva er kjernen i mitt
prosjekt? Sentrale forskningsspørsmål, metodologiske utfordringer og metodevalg».
Deltagerne gir en kort presentasjon av notatet og deltar aktivt i felles diskusjoner.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved ph.d. i profesjosnvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av studneter ved andre
ph.d.programmer. I tillegg må deltakerne enten ha et godkjent doktorgradsprosjekt eller en skisse til et forskningsprosjekt som de kan ta
utgangspunkt i og jobbe videre med under selve kurset.

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
Har inngående kunnskap om ulike forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er
relevante for eget fagfelt.
Har inngående kunnskap om og forståelse for metodologiske valg og utfordringer knyttet til ulike typer forskningsspørsmål, data og empiri.
Har inngående kunnskap om kravet til reliabilitet og validitet i kvantitativ og kvalitativ forskning.
Har kunnskap om grunnleggende begreper og praktisk bruk av beregningsmetoder innen statistikk.

Ferdigheter
Kandidaten
Kan formulere og videreutvikle en adekvat relasjon mellom forskningsspørsmål, forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner og
forskningsmetode i eget prosjekt.
Kan begrunne og formidle valg av forskningsdesign, datainnsamlings- og analysemetode for eget prosjekt.
Kan kritisk analysere, drøfte og utfordre forskningsmetodologi relatert til egen og andres forsking.
Kan analysere data ved hjelp av statistisk programvare.

Generell kompetanse
Kandidaten
Kan kritisk diskutere og ta standpunkt til bruk av ulike metoder innen forskning og fagutvikling innen eget fagfelt.
Kan formidle forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er relevante for eget fagfelt.
Kan vurdere potensialet for innovasjon innen eget forskningsområdet.

Type emne
Emnet er obligatorisk for studenter på ph.d. i Profesjonsvitenskap. Emnet er valgfritt for andre

Undervisningsform
Forelesninger og seminarer på campus eller digitalt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Kurset kombinerer flere undervisnings- og læringsformer. Undervisningen veksler mellom forelesninger, studentpresentasjoner og seminaraktiviteter med tilbakemelding og diskusjon. I tillegg gjøres obligatorisk arbeidskrav knyttet til eget forskningsprosjekt.
Dersom det er deltakere på emnet som ikke snakker skandinaviske språk, så skal emnet avholdes på engelsk..
Aktiv deltakelse i kurset er obligatorisk.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk oppmøte (OD)
All undervisning er obligatorisk. Dersom studenten er tilstede mindre enn 80%, men mer enn 60%, så må hun/han gjennomføre en
kompensatorisk oppgave (form og omfang avtales med emneansvarlig).

Obligatorisk arbeidskrav (AK)
Skriftlig og muntlig presentasjon av eget Ph.d.-prosjekt:
Studenten skal innen 16. april levere et notat med tittelen: «Hva er kjernen i mitt prosjekt?», hvor hun/han beskriver sentrale forskningsspørsmål,
metodologiske utfordringer og metodevalg i eget Ph.d.-prosjekt. Format: maks 3 sider, 12 pkt, 1,5 linjeavstand. Under kurssamlingen skal
studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av eget prosjekt med utgangspunkt i det innleverte notatet.

Skriftlig besvarelse av oppgaver i statistikk:
Studenten skal løse og skriftlig besvare statistiske oppgaver som deles ut under kurset.

Muntlig presentasjon av selvvalgt Ph.d.-avhandling:
Studenten skal gi en muntlig presentasjon (10 min) av design og metode i en selvvalgt Ph.d.-avhandling. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i
eget granskningsskjema som deles ut under kurset.

Skriftlig notat som utgangspunkt for muntlig høring:
Etter kurssamlingene reviderer og videreutvikler studenten sitt notat «Hva er kjernen i mitt prosjekt?» som ble levert som arbeidskrav 1. Format:
ca. 1000 ord inklusiv referanser, 12 pkt, 1,5 linjeavstand. Notatet redegjør for og diskuterer forskningsspørsmål i eget prosjekt samt avledete
metodologiske utfordringer knyttet til design og forskningsmetode.
AK vurderes til Godkjent/Ikke godkjent

Muntlig eksamen av prosjektet – (MU)
Muntlig høring av levert notat gjennomføres på oppgitt dato. Tidspunkt oppgis i god tid.
Eksamen er individuell. Innlevert notat danner utgangspunkt for muntlig høring med en ekstern og en intern sensor som varer 30 min. De første
20 minuttene avsettes til at kandidaten presenterer notatet. Hvis kandidaten ønsker det, kan presentasjonen skje med støtte i et kort
notat/powerpoint. Resterende tid er avsatt til spørsmål der sensorene stiller spørsmål.
Vurdering av muntlig eksamen: Bestått/Ikke bestått.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse min. 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - skriftlig/muntlig presentasjon av egen Ph.d, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - oppgave statistikk, teller 0/10 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - muntlig presentasjon av selvvalgt Ph.d, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - skriftlig notat, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Muntlig eksamen, individuell, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Overlappende emner
PR415Hv1 Metodologi og forskningsdesign - 5 studiepoeng.
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Pensumlitteratur
Cohen, L. Manion, L., Morrison, K. (2018) Research Methods in Education 8th ed. Taylor & Francis group (916 s).
Selvvalgt pensum ut fra deltakerens tema.

Ressurslitteratur
Carter, S. M. & Little, M. (2007). Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative
Research. Qualitative Health Research, 17(10), 1316-1328. https://doi.org/10.1177/1049732307306927
Creswell, J. W. & Poth C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4:th ed.). Sage Publications
Dicicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical education, 40(4), 314–321. https://doi.org/10.1111/j.13652929.2006.02418.x
Morgan, D. L. (1996). Focus Groups. Annual Review of Sociology, 22(1), 129-152. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129
Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). Research methods in physical activity. Human kinetics.
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Profesjonsvitenskap med vekt på språk, relasjoner
og handlinger PRO9014
Emnet vektlegger profesjonsvitenskap som et fler- og tverrfaglig felt, hvor hensikten
er å utvikle kunnskap i, om og for, profesjonsutøvelse. Emnet introduserer
profesjoners særlige kjennetegn og kunnskapsgrunnlag for å forstå, forklare,
forutse, noen ganger kontrollere, samt utvikle teori om fenomener med relevans
for profesjoner og samfunn.
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift.
PROFESJONSVITENSKAP MED VEKT PÅ SPRÅK, RELASJONER OG HANDLINGER PRO9014
Studiepoeng

7,5

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Emnet er obligatorisk
for ph.d-studenter tatt
opp til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap.
Emnet er valgbart for
andre som fyller
forkunnskapskravene

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Nivå
Type emne

Undervisningssemeste
r

Mette Spliid Ludvigsen
Emneansvarlig
Professor
75517520
mette.s.ludvigsen@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2023

Beskrivelse av emnet
Emnet vektlegger profesjonsvitenskap som et fler- og tverrfaglig felt, hvor hensikten er å utvikle kunnskap i, om og for, profesjonsutøvelse. Emnet
introduserer profesjoners særlige kjennetegn og kunnskapsgrunnlag for å forstå, forklare, forutse, noen ganger kontrollere, samt utvikle teori om
fenomener med relevans for profesjoner og samfunn.
Det eksisterer ulike forståelser av profesjonsbegrepet, og det er ikke alltid helt klart hva som gjør noe til en profesjon. Felles for profesjoner er
imidlertid at de er bestemte typer yrker der ekspertise anvendes til å utføre samfunnsnyttige tjenester. Ett av de sentrale trekkene ved profesjoner er
at de får autorisasjon gjennom spesifikk høyere utdanning, men de profesjonelle tilegner seg også kunnskap og ferdigheter gjennom praksis.
Oppgavenes kompleksitet tilsier at autonomi og skjønn er vesentlig i profesjonsutøvelse. Karakteristisk for profesjoner er at de bygger på en
blanding av teoretisk innsikt fra ulike vitenskaper, praktiske ferdigheter og fortrolighet med konkrete situasjoner, og at utøvelsen formes av språk,
relasjoner og handling. Samfunnsmessige, politiske og organisatoriske endringer medfører stadig nye krav og forventninger til profesjonsutøvere.
Utvikling av kandidatenes refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og profesjonsutøvelsen står sentralt i emnet. Det settes søkelys på de
delene av profesjonsvitenskapen som omhandler språk, relasjoner og handlinger når kunnskap skal utvikles i, om og for profesjoner. Profesjoner har
egne fagspråk som skiller dem fra andre profesjoner, menneskelige relasjoner står sentralt i enhver profesjon, og handlinger inngår i alle
profesjonsutøvelser. Språk, relasjoner og handlinger knyttet til profesjoner kan forstås og studeres på mange ulike nivåer og arenaer, både teoretisk
og empirisk og ut fra ulike perspektiver og innfallsvinkler.
Det tilrettelegges for dialog mellom kandidatens egen profesjonspraksis og forståelse, og teoretiske innfallsvinkler, slik at deltakerne gjennom emnet
tilegner seg redskaper for eget ph.d.-arbeid.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d-programmer

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Har avansert kunnskap om teorier og begreper i profesjonsvitenskap.
Har inngående innsikt i hvordan profesjonsutøvelse påvirker og påvirkes av samfunnsmessige, politiske og organisatoriske forhold, forventninger
og endringer.
Kan bidra til utvikling av ny kunnskap og nye teorier innenfor profesjonsvitenskap
Ferdigheter
Kan begrepsfeste og analysere samspillet mellom kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse.
Kan utvikle forskbare problemstillinger knyttet til sammenhenger mellom kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i
profesjonsutøvelse.
Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
Generell kompetanse
Kan reflektere kritisk over utvikling av kunnskap, teorier og metoder, samt identifisere relevante etiske problemstillinger i spenningsfeltet mellom
kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse.
Kan delta i debatter som omhandler kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse i internasjonale og nasjonale fora.
Kan bidra til utvikling av fagområdet

Type emne
Emnet er obligatorisk for ph.d-studenter tatt opp til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap. Emnet er valgbart for andre som fyller
forkunnskapskravene

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisning foregår gjennom samlinger på campus, eller digitalt.
Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, fremlegg på seminarer, opposisjon, gruppearbeid og selvstudium.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav (AK)- individuell fremlegg på seminar med opposisjon; teller 0/100 av karakteren. Godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være
gjennomført og godkjent før fremstilling til eksamen.
Obligatorisk deltakelse (OD), 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren. Godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk deltakelse må være godkjent før
fremstilling til eksamen.
Oppgave (OP), Individuell skriftlig oppgave på 4500 ord; teller 100/100 av karakteren. Bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave, individuell.
Arbeidskrav- individuelt framlegg på seminar, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave, individuell.
Oppgave, individuell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Vitenskapsteori og forskningsetikk PRO9015
Emnet gir innsikt i (a) sentrale vitenskapsteoretiske begreper, temaer, posisjoner og
spørsmål, samt (b) forskningsetiske problemstillinger og utfordringer. Gjennom
emnet får studentene økte forutsetninger for gjennomføring av nødvendige
vitenskapsteoretiske og forskningsetiske refleksjoner over eget og andres
forskningsprosjekt.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
VITENSKAPSTEORI OG FORSKNINGSETIKK PRO9015
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Emnet er obligatorisk
for dem som er tatt
opp til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap.
Andre, som fyller
forkunnskapskravene,
kan ta det som et
valgfag.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Nivå
Type emne

Undervisningssemeste
r

James Nicholas McGuirk
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 77 84
james.mcguirk@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2023

Beskrivelse av emnet
Vitenskapsteori handler om en systematisk granskning av vitenskapelig aktivitet og vitenskapens jakt etter erkjennelse. Emnet fokuserer på
vitenskapens grunnleggende epistemologiske og ontologiske dimensjoner på en måte som gjør deltagere i stand til å ta stilling til sammenhengen
mellom forskningsspørsmål, gjenstandsområde, ontologi, epistemologi og metodiske tilnærminger. Forholdet mellom natur-, sosial- og
humanvitenskapelige tilnærminger drøftes kritisk i lys av sentrale vitenskapsfilosofiske teorier. Vitenskapens grunnbegreper drøftes, eksempelvis
induksjon, deduksjon og abduksjon, forklaring og forståelse, kausalitet og intensjonalitet, objektivitet og subjektivitet, paradigme og pluralisme. Ulike
vitenskapsformer og begrunnelsestyper drøftes i lys av den vitenskapelige praksisens ulike baktepper og sammenhenger. Studentene får inngående
kunnskap om relevant forskningsetisk lovverk og retningslinje, og dette drøftes og analyseres.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt en mastergrad av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d. i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d. programmer.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
Behersker sentrale vitenskapsteoretiske posisjoner og grunnbegreper, samt kan anvende disse analytisk i eget ph.d. prosjekt
Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelse av ulike forståelser av kunnskap, ontologi, epistemologi, og relatere det til ulike
forskningstradisjoner og metoder
Har omfattende kunnskap om forskningsetiske prinsipper og retningslinjer, inkludert lovverk og forskrifter, relevant for et ph.d.-studium
Ferdigheter
Kandidaten
Kan identifisere og kritisk-konstruktivt analysere sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger tilknyttet eget forskningsprosjekt
Kan håndtere komplekse faglige spørsmål gjennom å anvende vitenskapsteoretiske begreper analytisk og utfordre etablert kunnskap og praksis
innen eget fagområde
Kan identifisere og kritisk vurdere forskningsetiske forpliktelser og problemstillinger knyttet til hele forskningsprosessen
Generell kompetanse
Kandidaten
Kan identifisere sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til et bredt spekter av forskningsprosjekter og vitenskapelige publikasjoner,
samt debattere dette med fagfeller
Kan vurdere behovet for innovasjon i eget fagområde, identifisere og formidle hvordan vitenskapsteori kan bidra til utvikling innen eget fagområde
Kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve og formidle sin forskning i henhold til gjeldende forskningsetiske normer og
retningslinjer

Type emne
Emnet er obligatorisk for dem som er tatt opp til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap. Andre, som fyller forkunnskapskravene, kan ta det
som et valgfag.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisnignen i emnet er organisert i to samlinger, den første på tre dager og den andre på to dager. Det benyttes forelesninger og studentaktive
seminarer hvor noe kan være digitalt, samt fremlegg og diskusjon av egne prosjekter (i forbindelse med arbeidskrav).
Undervisningen vil foregå på engelsk. Dersom det bare er skandinaviskspråklige studenter, vil undervisningen foregå på norsk/skandinavisk

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav: (AK) Emnet har ett individuelt arbeidskrav hvor vitenskapsteori og forskningsetikk tematiseres i relasjon til eget forskningsprosjekt.
Arbeidskravet består av en skriftlig innlevering før andre samling og muntlig fremlegg av dette på samlingen. Arbeidskravet må være godkjent før
framstilling til eksamen. Retningslinjer for arbeidskravet er utarbeidet.
Obligatorisk deltakelse: (OD) på muntlig del av arbeidskravet.
Oppgave: (OP) Skriftlig individuell oppgave som bygger på arbeidskravet. Oppgaven skal tematisere enten vitenskapsteori eller forskningsetikk
knyttet til eget ph.d. prosjekt. Omfang ca. 3000-4000

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse på muntlig del av AK, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav- individuelt, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave, individuell.
Oppgave, individuell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
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Overlappende emner
PRO9010v1 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Design og metode - metodologiske
tilnærminger PRO9013
Emnet gir kunnskap om forskningsdesign, samt kvantitativ og kvalitativ metode.
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
DESIGN OG METODE - METODOLOGISKE TILNÆRMINGER PRO9013
Studiepoeng

7,5

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Type emne

Emnet er obligatorisk
for studenter på ph.d.
i Profesjonsvitenskap.
Emnet er valgfritt for
andre

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Nivå

Roland Johannes Wilhelmus van den
Tillaar
Emneansvarlig
Professor
+47 74 02 26 65
roland.v.tillaar@nord.no

Beskrivelse av emnet
Emnet vil gi kunnskap om og kompetanse innenfor:
Forskningsspørsmål og spørsmålshierarkier
Sammenheng mellom forskningsspørsmål, epistemologi, design, metode og forskningsetiske implikasjoner
Forskningsdesign – kvantitative og kvalitative design
Utvelgelse av informanter, kvalitativ og kvantitativ representativitet, det unike og det generaliserbare
Sentrale metodologiske begreper – bl.a. operasjonalisering, validitet og reliabilitet, induksjon og deduksjon m.fl.
Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – muligheter og begrensninger
Før kurset forutsettes det at deltagerne sender inn et notat om eget prosjekt som vil være sentralt i kurset. Dette skal omfatte: «Hva er kjernen i mitt
prosjekt? Sentrale forskningsspørsmål, metodologiske utfordringer og metodevalg».
Deltagerne gir en kort presentasjon av notatet og deltar aktivt i felles diskusjoner.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved ph.d. i profesjosnvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av studneter ved andre
ph.d.programmer. I tillegg må deltakerne enten ha et godkjent doktorgradsprosjekt eller en skisse til et forskningsprosjekt som de kan ta
utgangspunkt i og jobbe videre med under selve kurset.

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
Har inngående kunnskap om ulike forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er
relevante for eget fagfelt.
Har inngående kunnskap om og forståelse for metodologiske valg og utfordringer knyttet til ulike typer forskningsspørsmål, data og empiri.
Har inngående kunnskap om kravet til reliabilitet og validitet i kvantitativ og kvalitativ forskning.
Har kunnskap om grunnleggende begreper og praktisk bruk av beregningsmetoder innen statistikk.

Ferdigheter
Kandidaten
Kan formulere og videreutvikle en adekvat relasjon mellom forskningsspørsmål, forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner og
forskningsmetode i eget prosjekt.
Kan begrunne og formidle valg av forskningsdesign, datainnsamlings- og analysemetode for eget prosjekt.
Kan kritisk analysere, drøfte og utfordre forskningsmetodologi relatert til egen og andres forsking.
Kan analysere data ved hjelp av statistisk programvare.

Generell kompetanse
Kandidaten
Kan kritisk diskutere og ta standpunkt til bruk av ulike metoder innen forskning og fagutvikling innen eget fagfelt.
Kan formidle forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er relevante for eget fagfelt.
Kan vurdere potensialet for innovasjon innen eget forskningsområdet.

Type emne
Emnet er obligatorisk for studenter på ph.d. i Profesjonsvitenskap. Emnet er valgfritt for andre

Undervisningsform
Forelesninger og seminarer på campus eller digitalt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Kurset kombinerer flere undervisnings- og læringsformer. Undervisningen veksler mellom forelesninger, studentpresentasjoner og seminaraktiviteter med tilbakemelding og diskusjon. I tillegg gjøres obligatorisk arbeidskrav knyttet til eget forskningsprosjekt.
Dersom det er deltakere på emnet som ikke snakker skandinaviske språk, så skal emnet avholdes på engelsk..
Aktiv deltakelse i kurset er obligatorisk.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk oppmøte (OD)
All undervisning er obligatorisk. Dersom studenten er tilstede mindre enn 80%, men mer enn 60%, så må hun/han gjennomføre en
kompensatorisk oppgave (form og omfang avtales med emneansvarlig).

Obligatorisk arbeidskrav (AK)
Skriftlig og muntlig presentasjon av eget Ph.d.-prosjekt:
Studenten skal innen 16. april levere et notat med tittelen: «Hva er kjernen i mitt prosjekt?», hvor hun/han beskriver sentrale forskningsspørsmål,
metodologiske utfordringer og metodevalg i eget Ph.d.-prosjekt. Format: maks 3 sider, 12 pkt, 1,5 linjeavstand. Under kurssamlingen skal
studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av eget prosjekt med utgangspunkt i det innleverte notatet.

Skriftlig besvarelse av oppgaver i statistikk:
Studenten skal løse og skriftlig besvare statistiske oppgaver som deles ut under kurset.

Muntlig presentasjon av selvvalgt Ph.d.-avhandling:
Studenten skal gi en muntlig presentasjon (10 min) av design og metode i en selvvalgt Ph.d.-avhandling. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i
eget granskningsskjema som deles ut under kurset.

Skriftlig notat som utgangspunkt for muntlig høring:
Etter kurssamlingene reviderer og videreutvikler studenten sitt notat «Hva er kjernen i mitt prosjekt?» som ble levert som arbeidskrav 1. Format:
ca. 1000 ord inklusiv referanser, 12 pkt, 1,5 linjeavstand. Notatet redegjør for og diskuterer forskningsspørsmål i eget prosjekt samt avledete
metodologiske utfordringer knyttet til design og forskningsmetode.
AK vurderes til Godkjent/Ikke godkjent

Muntlig eksamen av prosjektet – (MU)
Muntlig høring av levert notat gjennomføres på oppgitt dato. Tidspunkt oppgis i god tid.
Eksamen er individuell. Innlevert notat danner utgangspunkt for muntlig høring med en ekstern og en intern sensor som varer 30 min. De første
20 minuttene avsettes til at kandidaten presenterer notatet. Hvis kandidaten ønsker det, kan presentasjonen skje med støtte i et kort
notat/powerpoint. Resterende tid er avsatt til spørsmål der sensorene stiller spørsmål.
Vurdering av muntlig eksamen: Bestått/Ikke bestått.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse min. 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - skriftlig/muntlig presentasjon av egen Ph.d, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - oppgave statistikk, teller 0/10 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - muntlig presentasjon av selvvalgt Ph.d, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - skriftlig notat, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Muntlig eksamen, individuell, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Overlappende emner
PR415Hv1 Metodologi og forskningsdesign - 5 studiepoeng.
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Pensumlitteratur
Cohen, L. Manion, L., Morrison, K. (2018) Research Methods in Education 8th ed. Taylor & Francis group (916 s).
Selvvalgt pensum ut fra deltakerens tema.

Ressurslitteratur
Carter, S. M. & Little, M. (2007). Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative
Research. Qualitative Health Research, 17(10), 1316-1328. https://doi.org/10.1177/1049732307306927
Creswell, J. W. & Poth C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4:th ed.). Sage Publications
Dicicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical education, 40(4), 314–321. https://doi.org/10.1111/j.13652929.2006.02418.x
Morgan, D. L. (1996). Focus Groups. Annual Review of Sociology, 22(1), 129-152. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129
Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). Research methods in physical activity. Human kinetics.
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Profesjonsvitenskap med vekt på språk, relasjoner
og handlinger PRO9014
Emnet vektlegger profesjonsvitenskap som et fler- og tverrfaglig felt, hvor hensikten
er å utvikle kunnskap i, om og for, profesjonsutøvelse. Emnet introduserer
profesjoners særlige kjennetegn og kunnskapsgrunnlag for å forstå, forklare,
forutse, noen ganger kontrollere, samt utvikle teori om fenomener med relevans
for profesjoner og samfunn.
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift.
PROFESJONSVITENSKAP MED VEKT PÅ SPRÅK, RELASJONER OG HANDLINGER PRO9014
Studiepoeng

7,5

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Emnet er obligatorisk
for ph.d-studenter tatt
opp til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap.
Emnet er valgbart for
andre som fyller
forkunnskapskravene

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Nivå
Type emne

Undervisningssemeste
r

Mette Spliid Ludvigsen
Emneansvarlig
Professor
75517520
mette.s.ludvigsen@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2024

Beskrivelse av emnet
Emnet vektlegger profesjonsvitenskap som et fler- og tverrfaglig felt, hvor hensikten er å utvikle kunnskap i, om og for, profesjonsutøvelse. Emnet
introduserer profesjoners særlige kjennetegn og kunnskapsgrunnlag for å forstå, forklare, forutse, noen ganger kontrollere, samt utvikle teori om
fenomener med relevans for profesjoner og samfunn.
Det eksisterer ulike forståelser av profesjonsbegrepet, og det er ikke alltid helt klart hva som gjør noe til en profesjon. Felles for profesjoner er
imidlertid at de er bestemte typer yrker der ekspertise anvendes til å utføre samfunnsnyttige tjenester. Ett av de sentrale trekkene ved profesjoner er
at de får autorisasjon gjennom spesifikk høyere utdanning, men de profesjonelle tilegner seg også kunnskap og ferdigheter gjennom praksis.
Oppgavenes kompleksitet tilsier at autonomi og skjønn er vesentlig i profesjonsutøvelse. Karakteristisk for profesjoner er at de bygger på en
blanding av teoretisk innsikt fra ulike vitenskaper, praktiske ferdigheter og fortrolighet med konkrete situasjoner, og at utøvelsen formes av språk,
relasjoner og handling. Samfunnsmessige, politiske og organisatoriske endringer medfører stadig nye krav og forventninger til profesjonsutøvere.
Utvikling av kandidatenes refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og profesjonsutøvelsen står sentralt i emnet. Det settes søkelys på de
delene av profesjonsvitenskapen som omhandler språk, relasjoner og handlinger når kunnskap skal utvikles i, om og for profesjoner. Profesjoner har
egne fagspråk som skiller dem fra andre profesjoner, menneskelige relasjoner står sentralt i enhver profesjon, og handlinger inngår i alle
profesjonsutøvelser. Språk, relasjoner og handlinger knyttet til profesjoner kan forstås og studeres på mange ulike nivåer og arenaer, både teoretisk
og empirisk og ut fra ulike perspektiver og innfallsvinkler.
Det tilrettelegges for dialog mellom kandidatens egen profesjonspraksis og forståelse, og teoretiske innfallsvinkler, slik at deltakerne gjennom emnet
tilegner seg redskaper for eget ph.d.-arbeid.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d-programmer

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Har avansert kunnskap om teorier og begreper i profesjonsvitenskap.
Har inngående innsikt i hvordan profesjonsutøvelse påvirker og påvirkes av samfunnsmessige, politiske og organisatoriske forhold, forventninger
og endringer.
Kan bidra til utvikling av ny kunnskap og nye teorier innenfor profesjonsvitenskap
Ferdigheter
Kan begrepsfeste og analysere samspillet mellom kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse.
Kan utvikle forskbare problemstillinger knyttet til sammenhenger mellom kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i
profesjonsutøvelse.
Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
Generell kompetanse
Kan reflektere kritisk over utvikling av kunnskap, teorier og metoder, samt identifisere relevante etiske problemstillinger i spenningsfeltet mellom
kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse.
Kan delta i debatter som omhandler kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse i internasjonale og nasjonale fora.
Kan bidra til utvikling av fagområdet

Type emne
Emnet er obligatorisk for ph.d-studenter tatt opp til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap. Emnet er valgbart for andre som fyller
forkunnskapskravene

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisning foregår gjennom samlinger på campus, eller digitalt.
Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, fremlegg på seminarer, opposisjon, gruppearbeid og selvstudium.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav (AK)- individuell fremlegg på seminar med opposisjon; teller 0/100 av karakteren. Godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være
gjennomført og godkjent før fremstilling til eksamen.
Obligatorisk deltakelse (OD), 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren. Godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk deltakelse må være godkjent før
fremstilling til eksamen.
Oppgave (OP), Individuell skriftlig oppgave på 4500 ord; teller 100/100 av karakteren. Bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave, individuell.
Arbeidskrav- individuelt framlegg på seminar, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave, individuell.
Oppgave, individuell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Vitenskapsteori og forskningsetikk PRO9015
Emnet gir innsikt i (a) sentrale vitenskapsteoretiske begreper, temaer, posisjoner og
spørsmål, samt (b) forskningsetiske problemstillinger og utfordringer. Gjennom
emnet får studentene økte forutsetninger for gjennomføring av nødvendige
vitenskapsteoretiske og forskningsetiske refleksjoner over eget og andres
forskningsprosjekt.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
VITENSKAPSTEORI OG FORSKNINGSETIKK PRO9015
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Emnet er obligatorisk
for dem som er tatt
opp til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap.
Andre, som fyller
forkunnskapskravene,
kan ta det som et
valgfag.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Nivå
Type emne

Undervisningssemeste
r

James Nicholas McGuirk
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 77 84
james.mcguirk@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2024

Beskrivelse av emnet
Vitenskapsteori handler om en systematisk granskning av vitenskapelig aktivitet og vitenskapens jakt etter erkjennelse. Emnet fokuserer på
vitenskapens grunnleggende epistemologiske og ontologiske dimensjoner på en måte som gjør deltagere i stand til å ta stilling til sammenhengen
mellom forskningsspørsmål, gjenstandsområde, ontologi, epistemologi og metodiske tilnærminger. Forholdet mellom natur-, sosial- og
humanvitenskapelige tilnærminger drøftes kritisk i lys av sentrale vitenskapsfilosofiske teorier. Vitenskapens grunnbegreper drøftes, eksempelvis
induksjon, deduksjon og abduksjon, forklaring og forståelse, kausalitet og intensjonalitet, objektivitet og subjektivitet, paradigme og pluralisme. Ulike
vitenskapsformer og begrunnelsestyper drøftes i lys av den vitenskapelige praksisens ulike baktepper og sammenhenger. Studentene får inngående
kunnskap om relevant forskningsetisk lovverk og retningslinje, og dette drøftes og analyseres.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt en mastergrad av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d. i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d. programmer.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Side 27 av 57

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
Behersker sentrale vitenskapsteoretiske posisjoner og grunnbegreper, samt kan anvende disse analytisk i eget ph.d. prosjekt
Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelse av ulike forståelser av kunnskap, ontologi, epistemologi, og relatere det til ulike
forskningstradisjoner og metoder
Har omfattende kunnskap om forskningsetiske prinsipper og retningslinjer, inkludert lovverk og forskrifter, relevant for et ph.d.-studium
Ferdigheter
Kandidaten
Kan identifisere og kritisk-konstruktivt analysere sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger tilknyttet eget forskningsprosjekt
Kan håndtere komplekse faglige spørsmål gjennom å anvende vitenskapsteoretiske begreper analytisk og utfordre etablert kunnskap og praksis
innen eget fagområde
Kan identifisere og kritisk vurdere forskningsetiske forpliktelser og problemstillinger knyttet til hele forskningsprosessen
Generell kompetanse
Kandidaten
Kan identifisere sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til et bredt spekter av forskningsprosjekter og vitenskapelige publikasjoner,
samt debattere dette med fagfeller
Kan vurdere behovet for innovasjon i eget fagområde, identifisere og formidle hvordan vitenskapsteori kan bidra til utvikling innen eget fagområde
Kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve og formidle sin forskning i henhold til gjeldende forskningsetiske normer og
retningslinjer

Type emne
Les mererom
Emnet
obligatorisk
personvern
forved
dem
Nord
somuniversitet
er tatt oppog
tilbruk
doktorgradsprogrammet
av informasjonskapsler
i Profesjonsvitenskap.
på dette nettstedet. Andre, som fyller forkunnskapskravene, kan ta det
som et valgfag.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisnignen i emnet er organisert i to samlinger, den første på tre dager og den andre på to dager. Det benyttes forelesninger og studentaktive
seminarer hvor noe kan være digitalt, samt fremlegg og diskusjon av egne prosjekter (i forbindelse med arbeidskrav).
Undervisningen vil foregå på engelsk. Dersom det bare er skandinaviskspråklige studenter, vil undervisningen foregå på norsk/skandinavisk

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav: (AK) Emnet har ett individuelt arbeidskrav hvor vitenskapsteori og forskningsetikk tematiseres i relasjon til eget forskningsprosjekt.
Arbeidskravet består av en skriftlig innlevering før andre samling og muntlig fremlegg av dette på samlingen. Arbeidskravet må være godkjent før
framstilling til eksamen. Retningslinjer for arbeidskravet er utarbeidet.
Obligatorisk deltakelse: (OD) på muntlig del av arbeidskravet.
Oppgave: (OP) Skriftlig individuell oppgave som bygger på arbeidskravet. Oppgaven skal tematisere enten vitenskapsteori eller forskningsetikk
knyttet til eget ph.d. prosjekt. Omfang ca. 3000-4000

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse på muntlig del av AK, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav- individuelt, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave, individuell.
Oppgave, individuell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
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Overlappende emner
PRO9010v1 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Design og metode - metodologiske
tilnærminger PRO9013
Emnet gir kunnskap om forskningsdesign, samt kvantitativ og kvalitativ metode.
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
DESIGN OG METODE - METODOLOGISKE TILNÆRMINGER PRO9013
Studiepoeng

7,5

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Emnet er obligatorisk
for studenter på ph.d.
i Profesjonsvitenskap.
Emnet er valgfritt for
andre

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Nivå

Roland Johannes Wilhelmus van den
Tillaar
Emneansvarlig
Professor
+47 74 02 26 65
roland.v.tillaar@nord.no

Beskrivelse av emnet
Emnet vil gi kunnskap om og kompetanse innenfor:
Forskningsspørsmål og spørsmålshierarkier
Sammenheng mellom forskningsspørsmål, epistemologi, design, metode og forskningsetiske implikasjoner
Forskningsdesign – kvantitative og kvalitative design
Utvelgelse av informanter, kvalitativ og kvantitativ representativitet, det unike og det generaliserbare
Sentrale metodologiske begreper – bl.a. operasjonalisering, validitet og reliabilitet, induksjon og deduksjon m.fl.
Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – muligheter og begrensninger
Før kurset forutsettes det at deltagerne sender inn et notat om eget prosjekt som vil være sentralt i kurset. Dette skal omfatte: «Hva er kjernen i mitt
prosjekt? Sentrale forskningsspørsmål, metodologiske utfordringer og metodevalg».
Deltagerne gir en kort presentasjon av notatet og deltar aktivt i felles diskusjoner.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved ph.d. i profesjosnvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av studneter ved andre
ph.d.programmer. I tillegg må deltakerne enten ha et godkjent doktorgradsprosjekt eller en skisse til et forskningsprosjekt som de kan ta
utgangspunkt i og jobbe videre med under selve kurset.

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
Har inngående kunnskap om ulike forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er
relevante for eget fagfelt.
Har inngående kunnskap om og forståelse for metodologiske valg og utfordringer knyttet til ulike typer forskningsspørsmål, data og empiri.
Har inngående kunnskap om kravet til reliabilitet og validitet i kvantitativ og kvalitativ forskning.
Har kunnskap om grunnleggende begreper og praktisk bruk av beregningsmetoder innen statistikk.

Ferdigheter
Kandidaten
Kan formulere og videreutvikle en adekvat relasjon mellom forskningsspørsmål, forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner og
forskningsmetode i eget prosjekt.
Kan begrunne og formidle valg av forskningsdesign, datainnsamlings- og analysemetode for eget prosjekt.
Kan kritisk analysere, drøfte og utfordre forskningsmetodologi relatert til egen og andres forsking.
Kan analysere data ved hjelp av statistisk programvare.

Generell kompetanse
Kandidaten
Kan kritisk diskutere og ta standpunkt til bruk av ulike metoder innen forskning og fagutvikling innen eget fagfelt.
Kan formidle forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er relevante for eget fagfelt.
Kan vurdere potensialet for innovasjon innen eget forskningsområdet.

Type emne
Emnet er obligatorisk for studenter på ph.d. i Profesjonsvitenskap. Emnet er valgfritt for andre

Undervisningsform
Forelesninger og seminarer på campus eller digitalt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Kurset kombinerer flere undervisnings- og læringsformer. Undervisningen veksler mellom forelesninger, studentpresentasjoner og seminaraktiviteter med tilbakemelding og diskusjon. I tillegg gjøres obligatorisk arbeidskrav knyttet til eget forskningsprosjekt.
Dersom det er deltakere på emnet som ikke snakker skandinaviske språk, så skal emnet avholdes på engelsk..
Aktiv deltakelse i kurset er obligatorisk.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Side 31 av 57

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk oppmøte (OD)
All undervisning er obligatorisk. Dersom studenten er tilstede mindre enn 80%, men mer enn 60%, så må hun/han gjennomføre en
kompensatorisk oppgave (form og omfang avtales med emneansvarlig).

Obligatorisk arbeidskrav (AK)
Skriftlig og muntlig presentasjon av eget Ph.d.-prosjekt:
Studenten skal innen 16. april levere et notat med tittelen: «Hva er kjernen i mitt prosjekt?», hvor hun/han beskriver sentrale forskningsspørsmål,
metodologiske utfordringer og metodevalg i eget Ph.d.-prosjekt. Format: maks 3 sider, 12 pkt, 1,5 linjeavstand. Under kurssamlingen skal
studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av eget prosjekt med utgangspunkt i det innleverte notatet.

Skriftlig besvarelse av oppgaver i statistikk:
Studenten skal løse og skriftlig besvare statistiske oppgaver som deles ut under kurset.

Muntlig presentasjon av selvvalgt Ph.d.-avhandling:
Studenten skal gi en muntlig presentasjon (10 min) av design og metode i en selvvalgt Ph.d.-avhandling. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i
eget granskningsskjema som deles ut under kurset.

Skriftlig notat som utgangspunkt for muntlig høring:
Etter kurssamlingene reviderer og videreutvikler studenten sitt notat «Hva er kjernen i mitt prosjekt?» som ble levert som arbeidskrav 1. Format:
ca. 1000 ord inklusiv referanser, 12 pkt, 1,5 linjeavstand. Notatet redegjør for og diskuterer forskningsspørsmål i eget prosjekt samt avledete
metodologiske utfordringer knyttet til design og forskningsmetode.
AK vurderes til Godkjent/Ikke godkjent

Muntlig eksamen av prosjektet – (MU)
Muntlig høring av levert notat gjennomføres på oppgitt dato. Tidspunkt oppgis i god tid.
Eksamen er individuell. Innlevert notat danner utgangspunkt for muntlig høring med en ekstern og en intern sensor som varer 30 min. De første
20 minuttene avsettes til at kandidaten presenterer notatet. Hvis kandidaten ønsker det, kan presentasjonen skje med støtte i et kort
notat/powerpoint. Resterende tid er avsatt til spørsmål der sensorene stiller spørsmål.
Vurdering av muntlig eksamen: Bestått/Ikke bestått.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse min. 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - skriftlig/muntlig presentasjon av egen Ph.d, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - oppgave statistikk, teller 0/10 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - muntlig presentasjon av selvvalgt Ph.d, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - skriftlig notat, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Muntlig eksamen, individuell, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Overlappende emner
PR415Hv1 Metodologi og forskningsdesign - 5 studiepoeng.
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Pensumlitteratur
Cohen, L. Manion, L., Morrison, K. (2018) Research Methods in Education 8th ed. Taylor & Francis group (916 s).
Selvvalgt pensum ut fra deltakerens tema.

Ressurslitteratur
Carter, S. M. & Little, M. (2007). Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative
Research. Qualitative Health Research, 17(10), 1316-1328. https://doi.org/10.1177/1049732307306927
Creswell, J. W. & Poth C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4:th ed.). Sage Publications
Dicicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical education, 40(4), 314–321. https://doi.org/10.1111/j.13652929.2006.02418.x
Morgan, D. L. (1996). Focus Groups. Annual Review of Sociology, 22(1), 129-152. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129
Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). Research methods in physical activity. Human kinetics.
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Praktisk kunnskap og profesjonspraksis PRO9002
Emnet omhandler praktisk kunnskap, profesjonspraksis, fenomenologi og
kognisjonsvitenskap.
Ingen kursavgift ut over kostnader til pensumlitteratur.
PRAKTISK KUNNSKAP OG PROFESJONSPRAKSIS PRO9002
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Obligatorisk for
kandidater tatt opp på
ph.d. i studier av
profesjonspraksis
etter ordning av
01.01.2018 og valgfritt
for andre ph.d.
studenter.

Studiested

Bodø, avhengig av
gjeldende
smittevernregler

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Nivå
Type emne

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Catrine Torbjørnsen Halås
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 75 63
catrine.t.halas@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet «Praktisk kunnskap og profesjonspraksis» er opptatt av granskning av handlingsbåren kunnskap i forhold til dens opphav, tilegnelse, utvikling
og anvendelse. Kurset tar sikte på å reflektere over betegnelsen praktisk kunnskap både som begrep og som fenomen. Det vil ta opp ulike
perspektiver på hva praktisk kunnskap er og hvordan den utvikles og tilegnes. Sentrale tema vil blant annet være kunnskapsformer, vaner, intuisjon,
rasjonalitet, kunnskapsutvikling, utøvelse, læring og kroppsliggjøring og teknologi. Disse tema vil tas opp i lys av perspektiver fra filosofi, sosialfag og
kognisjonsvitenskap m. fl. Samtidig er det en vesentlig målsetning at diskusjon om praktisk kunnskap forholder seg tett til praktikerens egen levde
erfaring slik at det blir en tydelig dialektikk mellom praksis og dens teoretisering. Slik forstått er det et mål at granskning av praktisk kunnskap skal
tjene studentene i deres arbeid med sine forskningsprosjekter.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt en mastergrad av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d. i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d. programmer.

Kostnader
Ingen kursavgift ut over kostnader til pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Læringsutbytte:
En kandidat som fullfører kurset skal kunne forvente følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidatene skal:
kunne demonstrere kunnskap om ulike perspektiver på begrepet og fenomenet praktisk kunnskap i dens ulike aspekter
bli kjent med viktige perspektiver og forskningsområder som gjelder forskning på og i praksis

Ferdigheter:
Kandidatene skal:
kunne forankre profesjonsforskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid i en teoretisk forståelse av hva praktisk kunnskap er, innenfor et høyt
internasjonalt nivå
kunne utfordre etablert kunnskap og praksis på sitt fagområde gjennom en refleksiv dialektikk mellom praksis og praktisk kunnskapsteori

Generell kompetanse:
Kandidatene skal:
kunne anvende relevant forskning i granskning av egen praksiserfaring
kunne bidra til forskning på praksis med utgangspunkt i egen erfaring

Type emne
Obligatorisk for kandidater tatt opp på ph.d. i studier av profesjonspraksis etter ordning av 01.01.2018 og valgfritt for andre ph.d. studenter.

Undervisningsform
Obligatoriske forelesninger, seminarer og dialog med utgangspunkt i den enkelte deltagers prosjekt. Kursets grunntemaer relateres direkte til ph.d.kandidatenes egne prosjekter eller delområder innen disse.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, seminarer, og gruppearbeid. Dersom kurset må kjøres online, blir det lagt ut videoforelesninger før kursoppstart. Kurset skal i det
tilfellet bestå av nettforelesninger og digitale seminarer. En detaljert seminarplan skal legges ut før oppstart.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
For å få kurset godkjent kreves tilstrekkelig obligatorisk oppmøte (OD) på kurset (80%), samt godkjent avsluttende essay (oppgave). Kandidatene
skriver et essay ca. 3.000 ord over et selvvalgt emne som tar utgangspunkt i og viser kjennskap til undervisningens hovedtemaer og pensumlitteratur.
Karakteren fastsettes i henhold til de krav, som er stilt til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ovenfor, slik disse blir dokumentert
gjennom innlevert essay . Karakter: bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Oppgave , karakterregel Bestått/ Ikke bestått

Overlappende emner
PR400Hv1 Den praktiske kunnskapens teori - 5 studiepoeng.
PRO9003v1 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Videoobservasjon og analyse PRO9016
Ingen kostnader ut over relevante bøker
VIDEOOBSERVASJON OG ANALYSE PRO9016
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Emnet er et valgemne
knyttet til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Nivå

Fredrik Karl Henry Rusk
Emneansvarlig
Førsteamanuensis II
+4775517411
fredrik.k.rusk@nord.no

Beskrivelse av emnet
I fokus for emnet ligger interaksjon, videoobservasjon og analyse. Interaksjon, som begrep og fenomen, fanger opp fokusområdene språk, relasjoner
og handlinger, som igjen kan fanges opp for å studeres, observeres, reflekteres og analyseres med hjelp av videoopptak.
Det kreves at man interagerer med forskjellige deltakere, gjenstander og teknikker i profesjonsutøvelsen i profesjonene for Ph.d. i
profesjonsvitenskap. Hvis man skal forske på den interaksjonen, så er video en god måte å samle inn data på. Gjennom bruk av videoopptak blir
profesjonsutøvelsen og praksisfeltet nesten automatisk i sentrum. Kurset skal presentere bredden og fleksibiliteten i bruk av video som data med et
fokus på kvalitativ forskningsdesign. Kurset bruker praktiske og teoretiske eksempler samt forelesninger, kollokvier og seminarvirksomhet.
Kandidatene skal få kompetanse for å kunne kritisk analysere, systematisere og planlegge videoforskning. I dette trekkes teknologi inn og anvendes
innovativt når det gjelder innsamling, analyse og oppbevaring av videodata. Forskningsgruppen Læring i interaksjon ved FLU vil bistå med en del
utstyr for opptak, men kandidatene må ha tilgang til egen PC/Mac for analysearbeidet.
Kurset introduserer noen interaksjonsanalytiske perspektiver, som for eksempel etnometodologi, samtaleanalyse, multimodal interaksjonsanalyse
og diskursanalyse. I løpet av kurset jobbes det med forskjellige deler av analyseprosessen, alt fra hvordan forskningsinteressen påvirker
datainnsamling, til representasjon av data i manuskript. Forskningsetikk blir aktualisert i forhold til alle de forskjellige delene av den analytiske
prosessen. Kurset er ment for doktorgradsstudenter som planlegger å bruke eller har videodata ettersom analyser av eget forskningsmateriale er en
sentral del av kurset.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d-programmer

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker
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Læringsutbytte
Kunnskap:
Kandidaten:
bidrar selvstendig og innovativt til utvikling av ny kunnskap og teori innenfor videoforskning på ett eller flere av fokusområdene
har omfattende kunnskap om relevante metoder for å samle og analysere videodata innenfor eget forskningsfelt
har inngående kunnskap om forskningsetikk gjeldende videoforskning

Ferdigheter:
Kandidaten:
kan kritisk og selvstendig håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen videoforskning på ett eller flere av
fokusområdene
kan kritisk og selvstendig vurdere og begrunne hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike videoforskningsmetoder i forskningsprosjekter, og
redegjøre for begrensninger og etiske utfordringer
kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre videoforskningsprosjekter, på et høyt akademisk nivå og med bruk av relevant
teknologi

Generell kompetanse:
Kandidaten:
kan identifisere, kritisk vurdere og drøfte relevante faglige og etiske problemstillinger i egen og andres videoforskning
behersker og kan kritisk og selvstendig reflektere over relevant metodologi og relevante metoder innenfor videoforskning

Type emne
Emnet er et valgemne knyttet til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen er organisert i to samlinger og mellomarbeid og inkluderer forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvier (inklusive datasesjoner) og
to kursoppgaver, samt refleksjonsskriv. Kursoppgaver og refleksjonsskriv inngår i en mappevurdering som vurderes til bestått/ikke bestått.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Emnet vurderes med ei mappe (MA), der følgende inngår: to kursoppgaver, samt refleksjonsskriv.
Mappen vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Mappe, karakterregel Bestått/ Ikke bestått

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Sekundæranalyse; Systematisk/scoping
litteraturgjennomgang; Metaanalyse og
metasyntese PRO9017
Dette metodekurset omfatter sekundæranalyse, systematisk/scoping
litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese. Kurset tar sikte på å forbedre
kunnskapen og ferdighetene til doktorgradskandidater som skal bruke disse
forskningsmetodene som del av forskningen.
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
SEKUNDÆRANALYSE; SYSTEMATISK/SCOPING LITTERATURGJENNOMGANG; METAANALYSE OG METASYNTESE PRO9017
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Emnet er et valgemne
knyttet til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Nivå

Mojtaba Vaismoradi
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 78 13
mojtaba.vaismoradi@nord.no

Beskrivelse av emnet
Dette metodekurset omfatter sekundæranalyse, systematisk/scoping litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese.
Kurset tar sikte på å forbedre kunnskapen og ferdighetene til doktorgradskandidater som skal bruke disse forskningsmetodene som del av
forskningen.
Kurset utstyrer kandidatene med grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre forskning av høy kvalitet i
forbindelse med deres faglige utvikling.
Kurset handler spesielt om sentrale aspekter ved skriving av forskningsprotokollen; registrering av litteraturgjennomgangens protokoll i PROSPERO;
prinsipper for søk i nasjonale og internasjonale databaser; introduksjon og tilgang til nasjonale datakilder (for eksempel HUNT, TIMMS eller PISA
databaser); kritisk vurdering av primærstudier og risiko for bias; datautvinning; dataanalyse og kunnskapssyntese med bruk av både kvalitative og
kvantitative metoder; tolking; rapportering og formidling av forskingsfunn.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt en mastergrad av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d. i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d. programmer.

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
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Læringsutbytte
Etter endt emne

Kunnskap
Kandidaten:
Har avansert kunnskap om og behersker sekundæranalyse, systematisk/scoping litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese når det
gjelder forskningsspørsmål, forskningsdesign og studieprosessen og rapport av funn.
Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen, samt bidra til utvikling av disse forskningsmetodene i forskingsprosjekter i henhold til
kandidatens relevante fagbakgrunn.

Ferdigheter
Kandidaten:
Kan anvende kunnskap og identifisere nye relevante problemstillinger i, formulere problemstillinger, og gjennomføre studier av høy kvalitet ved å
innsamle nødvendig data og tilpasse analyse i lys av målsetninger med bruk av både primær og sekundær data.
Kan håndtere faglige/tverrfaglig spørsmål og utvikle en modell av egen forskningsdesign

Generell Kompetanse
Kandidaten
Kan redegjøre for styrker og svakheter ved disse forskningsmetodene med hensyn til bruk av funn innen fagområdet
Kan vise en kritisk tilnærming til vitenskapelige artikler som bruker disse forskningsmetodene, særlig når det gjelder validitet og reliabilitet
Kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve forskningen sin med faglig integritet og bidra til nytenking og innovasjonsprosesser
Kan delta i faglige og tverrfaglige forskingsprosjekter

Type emne
Emnet er et valgemne knyttet til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Samlingsbasert (en samling i fire dager) som gjennomføres som forelesninger, gruppearbeid og fremlegg med veiledning fra lærere. Selvstudie og
arbeid med arbeidskrav forventes i forkant og etter samlingen.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at kandidaten er kjent med grunnleggende statistiske begrep/prosedyrer som for eksempel gjennomsnitt, standardavvik, korrelasjon,
regresjon og variansanalyse.

Emneevaluering
Evalueres årlig av kandidatene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav: Det inngår ett arbeidskrav i emnet og det må være godkjent før endelig eksamen. Vurderingsuttrykk godkjent/ikke godkjent.
Kandidatene to og to (i grupper) får i oppgave å lese en artikkel som har brukt en av disse forskningsmetodene i henhold til deres relevante
fagbakgrunn og diskutere sammen og skrive en kritisk rapport (1000 ord) om forskningsspørsmålet/hypotesen, det konseptuelle rammeverket,
forskningsdesign, datainnsamling, og dataanalyse. Det må leveres innen en uke etter at kursets undervisning er avsluttet. Arbeidskravet må være
godkjent før eksamen. Vurderingsuttrykk godkjent/ikke godkjent.
Endelig vurdering som individuell hjemmeeksamen (2 uker):
Kandidatene individuelt får i oppgave til å skrive en forskningsprotokoll (10 sider) innen helse/pedagogikk bestående av
forskningsspørsmålet/hypotesen, det konseptuelle rammeverket, forskningsdesign og årsak til utvelgelse, datakilde, dataanalyse, validitet og
reliabilitetsprosess, og hvordan resultatene skal rapporteres. Det må levers innen 2 uker i det digitale eksamenssystemet Inspera.
Hjemmeeksamen må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Det brukes intern og ekstern sensor.
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Arbeidskrav- gruppe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen individuell, 2 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto

Side 40 av 57

Mixed Methods PRO9011
Emnet vektlegger profesjonsvitenskap som et fler- og tverrfaglig felt, hvor hensikten
er å utvikle kunnskap i, om og for, profesjonsutøvelse. Emnet introduserer
profesjoners særlige kjennetegn og kunnskapsgrunnlag for å forstå, forklare,
forutse, noen ganger kontrollere, samt utvikle teori om fenomener med relevans
for profesjoner og samfunn.
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift.
MIXED METHODS PRO9011
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Valgemne tilknyttet
ph.d. i
profesjonsvitenskap.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Nivå

Heidi Katarina Harju-Luukkainen
Emneansvarlig
Professor
+47 74 02 29 75
heidi.k.harju-luukkainen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet vektlegger profesjonsvitenskap som et fler- og tverrfaglig felt, hvor hensikten er å utvikle kunnskap i, om og for, profesjonsutøvelse. Emnet
introduserer profesjoners særlige kjennetegn og kunnskapsgrunnlag for å forstå, forklare, forutse, noen ganger kontrollere, samt utvikle teori om
fenomener med relevans for profesjoner og samfunn.
Det eksisterer ulike forståelser av profesjonsbegrepet, og det er ikke alltid helt klart hva som gjør noe til en profesjon. Felles for profesjoner er
imidlertid at de er bestemte typer yrker der ekspertise anvendes til å utføre samfunnsnyttige tjenester. Ett av de sentrale trekkene ved profesjoner er
at de får autorisasjon gjennom spesifikk høyere utdanning, men de profesjonelle tilegner seg også kunnskap og ferdigheter gjennom praksis.
Oppgavenes kompleksitet tilsier at autonomi og skjønn er vesentlig i profesjonsutøvelse. Karakteristisk for profesjoner er at de bygger på en
blanding av teoretisk innsikt fra ulike vitenskaper, praktiske ferdigheter og fortrolighet med konkrete situasjoner, og at utøvelsen formes av språk,
relasjoner og handling. Samfunnsmessige, politiske og organisatoriske endringer medfører stadig nye krav og forventninger til profesjonsutøvere.
Utvikling av kandidatenes refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og profesjonsutøvelsen står sentralt i emnet. Det settes søkelys på de
delene av profesjonsvitenskapen som omhandler språk, relasjoner og handlinger når kunnskap skal utvikles i, om og for profesjoner. Profesjoner har
egne fagspråk som skiller dem fra andre profesjoner, menneskelige relasjoner står sentralt i enhver profesjon, og handlinger inngår i alle
profesjonsutøvelser. Språk, relasjoner og handlinger knyttet til profesjoner kan forstås og studeres på mange ulike nivåer og arenaer, både teoretisk
og empirisk og ut fra ulike perspektiver og innfallsvinkler.
Det tilrettelegges for dialog mellom kandidatens egen profesjonspraksis og forståelse, og teoretiske innfallsvinkler, slik at deltakerne gjennom emnet
tilegner seg redskaper for eget ph.d.-arbeid.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d-programmer

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Har avansert kunnskap om teorier og begreper i profesjonsvitenskap.
Har inngående innsikt i hvordan profesjonsutøvelse påvirker og påvirkes av samfunnsmessige, politiske og organisatoriske forhold, forventninger
og endringer.
Kan bidra til utvikling av ny kunnskap og nye teorier innenfor profesjonsvitenskap

Ferdigheter
Kan begrepsfeste og analysere samspillet mellom kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse.
Kan utvikle forskbare problemstillinger knyttet til sammenhenger mellom kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i
profesjonsutøvelse.
Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Generell kompetanse
Kan reflektere kritisk over utvikling av kunnskap, teorier og metoder, samt identifisere relevante etiske problemstillinger i spenningsfeltet mellom
kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse.
Kan delta i debatter som omhandler kontekstuelle vilkår og språk, relasjoner og handlinger i profesjonsutøvelse i internasjonale og nasjonale fora.
Kan bidra til utvikling av fagområdet

Type emne
Valgemne tilknyttet ph.d. i profesjonsvitenskap.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisning foregår gjennom samlinger på campus, eller digitalt.
Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, fremlegg på seminarer, opposisjon, gruppearbeid og selvstudium.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav (AK)- individuell fremlegg på seminar med opposisjon; teller 0/100 av karakteren. Godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være
gjennomført og godkjent før fremstilling til eksamen.
Obligatorisk deltakelse (OD), 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren. Godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk deltakelse må være godkjent før
fremstilling til eksamen.
Oppgave (OP), Individuell skriftlig oppgave på 4500 ord; teller 100/100 av karakteren. Bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Oppgave, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
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Pensumlitteratur
Pensum
1. Introductory texts:
Creswell, J. W. (2018). Research Design: Quantitative, Qualitative and Mixed Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
2. Empirical example of mixed methods:
Itkonen, T. (2007). Politics of Passion: Collective Action from pain and loss. American Journal of Education, 113. 577-604.
(go through, pay attention to the coding scheme developed from theoretical framework; identify where the methods were mixed)
Anbefalt supplerende litteratur:
Creswell, J. W., Plano Clark, V., Gutmann, M., & Hanson, W. (2003). Advances in mixed method design. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.),
Handbook of mixed methods in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks, CA: Sage.
Itkonen, T. (2009). Stories of hope and decline: Interest group effectiveness in national special Education Policy. Educational Policy, 23(1), 43-65.
Schoonenboom, J. & BVurke, R. (2017). How to construct a mixed methods design. Köln Z Soziol (Suppl 2) 69, 107–131. DOI 10.1007/s11577-0170454-1
Teddie, C., & Tashakkori, A. (2010). Overview of contemporary issues in mixed methods research. In A. Tashakkori, & C. Teddlie (Eds.) SAGE
Handbook of mixed methods in social & behavioral research (@nd ed.)(pp. 1-42). Thousand Oaks: SAGE Publications.
Weis, L., Eisenhart, M., & Duncan, G. (2019). Mixed Methods for Studies that Address Broad and Enduring Issues in Education Research: Special
Report. Teachers College Record, 121(10). https://tcrecord.org ID Number:22723. Date Accessed: 4/29/2019.
Yin, R. K. (2006). Mixed methods research: Are the methods genuinely integrated or merely parallel? Research in the Schools, 13(1), 41-
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Praktisk kunnskap og profesjonspraksis PRO9002
Emnet omhandler praktisk kunnskap, profesjonspraksis, fenomenologi og
kognisjonsvitenskap.
Ingen kursavgift ut over kostnader til pensumlitteratur.
PRAKTISK KUNNSKAP OG PROFESJONSPRAKSIS PRO9002
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Obligatorisk for
kandidater tatt opp på
ph.d. i studier av
profesjonspraksis
etter ordning av
01.01.2018 og valgfritt
for andre ph.d.
studenter.

Studiested

Bodø, avhengig av
gjeldende
smittevernregler

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Nivå
Type emne

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Catrine Torbjørnsen Halås
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 75 63
catrine.t.halas@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet «Praktisk kunnskap og profesjonspraksis» er opptatt av granskning av handlingsbåren kunnskap i forhold til dens opphav, tilegnelse, utvikling
og anvendelse. Kurset tar sikte på å reflektere over betegnelsen praktisk kunnskap både som begrep og som fenomen. Det vil ta opp ulike
perspektiver på hva praktisk kunnskap er og hvordan den utvikles og tilegnes. Sentrale tema vil blant annet være kunnskapsformer, vaner, intuisjon,
rasjonalitet, kunnskapsutvikling, utøvelse, læring og kroppsliggjøring og teknologi. Disse tema vil tas opp i lys av perspektiver fra filosofi, sosialfag og
kognisjonsvitenskap m. fl. Samtidig er det en vesentlig målsetning at diskusjon om praktisk kunnskap forholder seg tett til praktikerens egen levde
erfaring slik at det blir en tydelig dialektikk mellom praksis og dens teoretisering. Slik forstått er det et mål at granskning av praktisk kunnskap skal
tjene studentene i deres arbeid med sine forskningsprosjekter.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt en mastergrad av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d. i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d. programmer.

Kostnader
Ingen kursavgift ut over kostnader til pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Læringsutbytte:
En kandidat som fullfører kurset skal kunne forvente følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidatene skal:
kunne demonstrere kunnskap om ulike perspektiver på begrepet og fenomenet praktisk kunnskap i dens ulike aspekter
bli kjent med viktige perspektiver og forskningsområder som gjelder forskning på og i praksis

Ferdigheter:
Kandidatene skal:
kunne forankre profesjonsforskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid i en teoretisk forståelse av hva praktisk kunnskap er, innenfor et høyt
internasjonalt nivå
kunne utfordre etablert kunnskap og praksis på sitt fagområde gjennom en refleksiv dialektikk mellom praksis og praktisk kunnskapsteori

Generell kompetanse:
Kandidatene skal:
kunne anvende relevant forskning i granskning av egen praksiserfaring
kunne bidra til forskning på praksis med utgangspunkt i egen erfaring

Type emne
Obligatorisk for kandidater tatt opp på ph.d. i studier av profesjonspraksis etter ordning av 01.01.2018 og valgfritt for andre ph.d. studenter.

Undervisningsform
Obligatoriske forelesninger, seminarer og dialog med utgangspunkt i den enkelte deltagers prosjekt. Kursets grunntemaer relateres direkte til ph.d.kandidatenes egne prosjekter eller delområder innen disse.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, seminarer, og gruppearbeid. Dersom kurset må kjøres online, blir det lagt ut videoforelesninger før kursoppstart. Kurset skal i det
tilfellet bestå av nettforelesninger og digitale seminarer. En detaljert seminarplan skal legges ut før oppstart.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
For å få kurset godkjent kreves tilstrekkelig obligatorisk oppmøte (OD) på kurset (80%), samt godkjent avsluttende essay (oppgave). Kandidatene
skriver et essay ca. 3.000 ord over et selvvalgt emne som tar utgangspunkt i og viser kjennskap til undervisningens hovedtemaer og pensumlitteratur.
Karakteren fastsettes i henhold til de krav, som er stilt til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ovenfor, slik disse blir dokumentert
gjennom innlevert essay . Karakter: bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Oppgave , karakterregel Bestått/ Ikke bestått

Overlappende emner
PR400Hv1 Den praktiske kunnskapens teori - 5 studiepoeng.
PRO9003v1 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Videoobservasjon og analyse PRO9016
Ingen kostnader ut over relevante bøker
VIDEOOBSERVASJON OG ANALYSE PRO9016
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Type emne

Emnet er et valgemne
knyttet til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Nivå

Fredrik Karl Henry Rusk
Emneansvarlig
Førsteamanuensis II
+4775517411
fredrik.k.rusk@nord.no

Beskrivelse av emnet
I fokus for emnet ligger interaksjon, videoobservasjon og analyse. Interaksjon, som begrep og fenomen, fanger opp fokusområdene språk, relasjoner
og handlinger, som igjen kan fanges opp for å studeres, observeres, reflekteres og analyseres med hjelp av videoopptak.
Det kreves at man interagerer med forskjellige deltakere, gjenstander og teknikker i profesjonsutøvelsen i profesjonene for Ph.d. i
profesjonsvitenskap. Hvis man skal forske på den interaksjonen, så er video en god måte å samle inn data på. Gjennom bruk av videoopptak blir
profesjonsutøvelsen og praksisfeltet nesten automatisk i sentrum. Kurset skal presentere bredden og fleksibiliteten i bruk av video som data med et
fokus på kvalitativ forskningsdesign. Kurset bruker praktiske og teoretiske eksempler samt forelesninger, kollokvier og seminarvirksomhet.
Kandidatene skal få kompetanse for å kunne kritisk analysere, systematisere og planlegge videoforskning. I dette trekkes teknologi inn og anvendes
innovativt når det gjelder innsamling, analyse og oppbevaring av videodata. Forskningsgruppen Læring i interaksjon ved FLU vil bistå med en del
utstyr for opptak, men kandidatene må ha tilgang til egen PC/Mac for analysearbeidet.
Kurset introduserer noen interaksjonsanalytiske perspektiver, som for eksempel etnometodologi, samtaleanalyse, multimodal interaksjonsanalyse
og diskursanalyse. I løpet av kurset jobbes det med forskjellige deler av analyseprosessen, alt fra hvordan forskningsinteressen påvirker
datainnsamling, til representasjon av data i manuskript. Forskningsetikk blir aktualisert i forhold til alle de forskjellige delene av den analytiske
prosessen. Kurset er ment for doktorgradsstudenter som planlegger å bruke eller har videodata ettersom analyser av eget forskningsmateriale er en
sentral del av kurset.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d-programmer

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker
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Læringsutbytte
Kunnskap:
Kandidaten:
bidrar selvstendig og innovativt til utvikling av ny kunnskap og teori innenfor videoforskning på ett eller flere av fokusområdene
har omfattende kunnskap om relevante metoder for å samle og analysere videodata innenfor eget forskningsfelt
har inngående kunnskap om forskningsetikk gjeldende videoforskning

Ferdigheter:
Kandidaten:
kan kritisk og selvstendig håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen videoforskning på ett eller flere av
fokusområdene
kan kritisk og selvstendig vurdere og begrunne hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike videoforskningsmetoder i forskningsprosjekter, og
redegjøre for begrensninger og etiske utfordringer
kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre videoforskningsprosjekter, på et høyt akademisk nivå og med bruk av relevant
teknologi

Generell kompetanse:
Kandidaten:
kan identifisere, kritisk vurdere og drøfte relevante faglige og etiske problemstillinger i egen og andres videoforskning
behersker og kan kritisk og selvstendig reflektere over relevant metodologi og relevante metoder innenfor videoforskning

Type emne
Emnet er et valgemne knyttet til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen er organisert i to samlinger og mellomarbeid og inkluderer forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvier (inklusive datasesjoner) og
to kursoppgaver, samt refleksjonsskriv. Kursoppgaver og refleksjonsskriv inngår i en mappevurdering som vurderes til bestått/ikke bestått.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Emnet vurderes med ei mappe (MA), der følgende inngår: to kursoppgaver, samt refleksjonsskriv.
Mappen vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Mappe, karakterregel Bestått/ Ikke bestått

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Sekundæranalyse; Systematisk/scoping
litteraturgjennomgang; Metaanalyse og
metasyntese PRO9017
Dette metodekurset omfatter sekundæranalyse, systematisk/scoping
litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese. Kurset tar sikte på å forbedre
kunnskapen og ferdighetene til doktorgradskandidater som skal bruke disse
forskningsmetodene som del av forskningen.
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
SEKUNDÆRANALYSE; SYSTEMATISK/SCOPING LITTERATURGJENNOMGANG; METAANALYSE OG METASYNTESE PRO9017
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Type emne

Emnet er et valgemne
knyttet til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Nivå

Mojtaba Vaismoradi
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 78 13
mojtaba.vaismoradi@nord.no

Beskrivelse av emnet
Dette metodekurset omfatter sekundæranalyse, systematisk/scoping litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese.
Kurset tar sikte på å forbedre kunnskapen og ferdighetene til doktorgradskandidater som skal bruke disse forskningsmetodene som del av
forskningen.
Kurset utstyrer kandidatene med grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre forskning av høy kvalitet i
forbindelse med deres faglige utvikling.
Kurset handler spesielt om sentrale aspekter ved skriving av forskningsprotokollen; registrering av litteraturgjennomgangens protokoll i PROSPERO;
prinsipper for søk i nasjonale og internasjonale databaser; introduksjon og tilgang til nasjonale datakilder (for eksempel HUNT, TIMMS eller PISA
databaser); kritisk vurdering av primærstudier og risiko for bias; datautvinning; dataanalyse og kunnskapssyntese med bruk av både kvalitative og
kvantitative metoder; tolking; rapportering og formidling av forskingsfunn.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt en mastergrad av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d. i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d. programmer.

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
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Læringsutbytte
Etter endt emne

Kunnskap
Kandidaten:
Har avansert kunnskap om og behersker sekundæranalyse, systematisk/scoping litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese når det
gjelder forskningsspørsmål, forskningsdesign og studieprosessen og rapport av funn.
Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen, samt bidra til utvikling av disse forskningsmetodene i forskingsprosjekter i henhold til
kandidatens relevante fagbakgrunn.

Ferdigheter
Kandidaten:
Kan anvende kunnskap og identifisere nye relevante problemstillinger i, formulere problemstillinger, og gjennomføre studier av høy kvalitet ved å
innsamle nødvendig data og tilpasse analyse i lys av målsetninger med bruk av både primær og sekundær data.
Kan håndtere faglige/tverrfaglig spørsmål og utvikle en modell av egen forskningsdesign

Generell Kompetanse
Kandidaten
Kan redegjøre for styrker og svakheter ved disse forskningsmetodene med hensyn til bruk av funn innen fagområdet
Kan vise en kritisk tilnærming til vitenskapelige artikler som bruker disse forskningsmetodene, særlig når det gjelder validitet og reliabilitet
Kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve forskningen sin med faglig integritet og bidra til nytenking og innovasjonsprosesser
Kan delta i faglige og tverrfaglige forskingsprosjekter

Type emne
Emnet er et valgemne knyttet til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Samlingsbasert (en samling i fire dager) som gjennomføres som forelesninger, gruppearbeid og fremlegg med veiledning fra lærere. Selvstudie og
arbeid med arbeidskrav forventes i forkant og etter samlingen.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at kandidaten er kjent med grunnleggende statistiske begrep/prosedyrer som for eksempel gjennomsnitt, standardavvik, korrelasjon,
regresjon og variansanalyse.

Emneevaluering
Evalueres årlig av kandidatene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav: Det inngår ett arbeidskrav i emnet og det må være godkjent før endelig eksamen. Vurderingsuttrykk godkjent/ikke godkjent.
Kandidatene to og to (i grupper) får i oppgave å lese en artikkel som har brukt en av disse forskningsmetodene i henhold til deres relevante
fagbakgrunn og diskutere sammen og skrive en kritisk rapport (1000 ord) om forskningsspørsmålet/hypotesen, det konseptuelle rammeverket,
forskningsdesign, datainnsamling, og dataanalyse. Det må leveres innen en uke etter at kursets undervisning er avsluttet. Arbeidskravet må være
godkjent før eksamen. Vurderingsuttrykk godkjent/ikke godkjent.
Endelig vurdering som individuell hjemmeeksamen (2 uker):
Kandidatene individuelt får i oppgave til å skrive en forskningsprotokoll (10 sider) innen helse/pedagogikk bestående av
forskningsspørsmålet/hypotesen, det konseptuelle rammeverket, forskningsdesign og årsak til utvelgelse, datakilde, dataanalyse, validitet og
reliabilitetsprosess, og hvordan resultatene skal rapporteres. Det må levers innen 2 uker i det digitale eksamenssystemet Inspera.
Hjemmeeksamen må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Det brukes intern og ekstern sensor.
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Arbeidskrav- gruppe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen individuell, 2 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Praktisk kunnskap og profesjonspraksis PRO9002
Emnet omhandler praktisk kunnskap, profesjonspraksis, fenomenologi og
kognisjonsvitenskap.
Ingen kursavgift ut over kostnader til pensumlitteratur.
PRAKTISK KUNNSKAP OG PROFESJONSPRAKSIS PRO9002
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Obligatorisk for
kandidater tatt opp på
ph.d. i studier av
profesjonspraksis
etter ordning av
01.01.2018 og valgfritt
for andre ph.d.
studenter.

Studiested

Bodø, avhengig av
gjeldende
smittevernregler

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Nivå
Type emne

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Catrine Torbjørnsen Halås
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 75 63
catrine.t.halas@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet «Praktisk kunnskap og profesjonspraksis» er opptatt av granskning av handlingsbåren kunnskap i forhold til dens opphav, tilegnelse, utvikling
og anvendelse. Kurset tar sikte på å reflektere over betegnelsen praktisk kunnskap både som begrep og som fenomen. Det vil ta opp ulike
perspektiver på hva praktisk kunnskap er og hvordan den utvikles og tilegnes. Sentrale tema vil blant annet være kunnskapsformer, vaner, intuisjon,
rasjonalitet, kunnskapsutvikling, utøvelse, læring og kroppsliggjøring og teknologi. Disse tema vil tas opp i lys av perspektiver fra filosofi, sosialfag og
kognisjonsvitenskap m. fl. Samtidig er det en vesentlig målsetning at diskusjon om praktisk kunnskap forholder seg tett til praktikerens egen levde
erfaring slik at det blir en tydelig dialektikk mellom praksis og dens teoretisering. Slik forstått er det et mål at granskning av praktisk kunnskap skal
tjene studentene i deres arbeid med sine forskningsprosjekter.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt en mastergrad av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d. i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d. programmer.

Kostnader
Ingen kursavgift ut over kostnader til pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Læringsutbytte:
En kandidat som fullfører kurset skal kunne forvente følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidatene skal:
kunne demonstrere kunnskap om ulike perspektiver på begrepet og fenomenet praktisk kunnskap i dens ulike aspekter
bli kjent med viktige perspektiver og forskningsområder som gjelder forskning på og i praksis

Ferdigheter:
Kandidatene skal:
kunne forankre profesjonsforskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid i en teoretisk forståelse av hva praktisk kunnskap er, innenfor et høyt
internasjonalt nivå
kunne utfordre etablert kunnskap og praksis på sitt fagområde gjennom en refleksiv dialektikk mellom praksis og praktisk kunnskapsteori

Generell kompetanse:
Kandidatene skal:
kunne anvende relevant forskning i granskning av egen praksiserfaring
kunne bidra til forskning på praksis med utgangspunkt i egen erfaring

Type emne
Obligatorisk for kandidater tatt opp på ph.d. i studier av profesjonspraksis etter ordning av 01.01.2018 og valgfritt for andre ph.d. studenter.

Undervisningsform
Obligatoriske forelesninger, seminarer og dialog med utgangspunkt i den enkelte deltagers prosjekt. Kursets grunntemaer relateres direkte til ph.d.kandidatenes egne prosjekter eller delområder innen disse.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, seminarer, og gruppearbeid. Dersom kurset må kjøres online, blir det lagt ut videoforelesninger før kursoppstart. Kurset skal i det
tilfellet bestå av nettforelesninger og digitale seminarer. En detaljert seminarplan skal legges ut før oppstart.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
For å få kurset godkjent kreves tilstrekkelig obligatorisk oppmøte (OD) på kurset (80%), samt godkjent avsluttende essay (oppgave). Kandidatene
skriver et essay ca. 3.000 ord over et selvvalgt emne som tar utgangspunkt i og viser kjennskap til undervisningens hovedtemaer og pensumlitteratur.
Karakteren fastsettes i henhold til de krav, som er stilt til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ovenfor, slik disse blir dokumentert
gjennom innlevert essay . Karakter: bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Oppgave , karakterregel Bestått/ Ikke bestått

Overlappende emner
PR400Hv1 Den praktiske kunnskapens teori - 5 studiepoeng.
PRO9003v1 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Videoobservasjon og analyse PRO9016
Ingen kostnader ut over relevante bøker
VIDEOOBSERVASJON OG ANALYSE PRO9016
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Emnet er et valgemne
knyttet til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Nivå

Fredrik Karl Henry Rusk
Emneansvarlig
Førsteamanuensis II
+4775517411
fredrik.k.rusk@nord.no

Beskrivelse av emnet
I fokus for emnet ligger interaksjon, videoobservasjon og analyse. Interaksjon, som begrep og fenomen, fanger opp fokusområdene språk, relasjoner
og handlinger, som igjen kan fanges opp for å studeres, observeres, reflekteres og analyseres med hjelp av videoopptak.
Det kreves at man interagerer med forskjellige deltakere, gjenstander og teknikker i profesjonsutøvelsen i profesjonene for Ph.d. i
profesjonsvitenskap. Hvis man skal forske på den interaksjonen, så er video en god måte å samle inn data på. Gjennom bruk av videoopptak blir
profesjonsutøvelsen og praksisfeltet nesten automatisk i sentrum. Kurset skal presentere bredden og fleksibiliteten i bruk av video som data med et
fokus på kvalitativ forskningsdesign. Kurset bruker praktiske og teoretiske eksempler samt forelesninger, kollokvier og seminarvirksomhet.
Kandidatene skal få kompetanse for å kunne kritisk analysere, systematisere og planlegge videoforskning. I dette trekkes teknologi inn og anvendes
innovativt når det gjelder innsamling, analyse og oppbevaring av videodata. Forskningsgruppen Læring i interaksjon ved FLU vil bistå med en del
utstyr for opptak, men kandidatene må ha tilgang til egen PC/Mac for analysearbeidet.
Kurset introduserer noen interaksjonsanalytiske perspektiver, som for eksempel etnometodologi, samtaleanalyse, multimodal interaksjonsanalyse
og diskursanalyse. I løpet av kurset jobbes det med forskjellige deler av analyseprosessen, alt fra hvordan forskningsinteressen påvirker
datainnsamling, til representasjon av data i manuskript. Forskningsetikk blir aktualisert i forhold til alle de forskjellige delene av den analytiske
prosessen. Kurset er ment for doktorgradsstudenter som planlegger å bruke eller har videodata ettersom analyser av eget forskningsmateriale er en
sentral del av kurset.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d-programmer

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker
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Læringsutbytte
Kunnskap:
Kandidaten:
bidrar selvstendig og innovativt til utvikling av ny kunnskap og teori innenfor videoforskning på ett eller flere av fokusområdene
har omfattende kunnskap om relevante metoder for å samle og analysere videodata innenfor eget forskningsfelt
har inngående kunnskap om forskningsetikk gjeldende videoforskning

Ferdigheter:
Kandidaten:
kan kritisk og selvstendig håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen videoforskning på ett eller flere av
fokusområdene
kan kritisk og selvstendig vurdere og begrunne hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike videoforskningsmetoder i forskningsprosjekter, og
redegjøre for begrensninger og etiske utfordringer
kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre videoforskningsprosjekter, på et høyt akademisk nivå og med bruk av relevant
teknologi

Generell kompetanse:
Kandidaten:
kan identifisere, kritisk vurdere og drøfte relevante faglige og etiske problemstillinger i egen og andres videoforskning
behersker og kan kritisk og selvstendig reflektere over relevant metodologi og relevante metoder innenfor videoforskning

Type emne
Emnet er et valgemne knyttet til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen er organisert i to samlinger og mellomarbeid og inkluderer forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvier (inklusive datasesjoner) og
to kursoppgaver, samt refleksjonsskriv. Kursoppgaver og refleksjonsskriv inngår i en mappevurdering som vurderes til bestått/ikke bestått.

Emneevaluering
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Emnet vurderes med ei mappe (MA), der følgende inngår: to kursoppgaver, samt refleksjonsskriv.
Mappen vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Mappe, karakterregel Bestått/ Ikke bestått

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Sekundæranalyse; Systematisk/scoping
litteraturgjennomgang; Metaanalyse og
metasyntese PRO9017
Dette metodekurset omfatter sekundæranalyse, systematisk/scoping
litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese. Kurset tar sikte på å forbedre
kunnskapen og ferdighetene til doktorgradskandidater som skal bruke disse
forskningsmetodene som del av forskningen.
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
SEKUNDÆRANALYSE; SYSTEMATISK/SCOPING LITTERATURGJENNOMGANG; METAANALYSE OG METASYNTESE PRO9017
Studiepoeng

5,0

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Emnet er et valgemne
knyttet til
doktorgradsprogram
met i
Profesjonsvitenskap.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Nivå

Mojtaba Vaismoradi
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 78 13
mojtaba.vaismoradi@nord.no

Beskrivelse av emnet
Dette metodekurset omfatter sekundæranalyse, systematisk/scoping litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese.
Kurset tar sikte på å forbedre kunnskapen og ferdighetene til doktorgradskandidater som skal bruke disse forskningsmetodene som del av
forskningen.
Kurset utstyrer kandidatene med grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre forskning av høy kvalitet i
forbindelse med deres faglige utvikling.
Kurset handler spesielt om sentrale aspekter ved skriving av forskningsprotokollen; registrering av litteraturgjennomgangens protokoll i PROSPERO;
prinsipper for søk i nasjonale og internasjonale databaser; introduksjon og tilgang til nasjonale datakilder (for eksempel HUNT, TIMMS eller PISA
databaser); kritisk vurdering av primærstudier og risiko for bias; datautvinning; dataanalyse og kunnskapssyntese med bruk av både kvalitative og
kvantitative metoder; tolking; rapportering og formidling av forskingsfunn.

Forkunnskapskrav
Det kreves normalt en mastergrad av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d. i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av
studenter ved andre ph.d. programmer.

Kostnader
Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift
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Læringsutbytte
Etter endt emne

Kunnskap
Kandidaten:
Har avansert kunnskap om og behersker sekundæranalyse, systematisk/scoping litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese når det
gjelder forskningsspørsmål, forskningsdesign og studieprosessen og rapport av funn.
Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen, samt bidra til utvikling av disse forskningsmetodene i forskingsprosjekter i henhold til
kandidatens relevante fagbakgrunn.

Ferdigheter
Kandidaten:
Kan anvende kunnskap og identifisere nye relevante problemstillinger i, formulere problemstillinger, og gjennomføre studier av høy kvalitet ved å
innsamle nødvendig data og tilpasse analyse i lys av målsetninger med bruk av både primær og sekundær data.
Kan håndtere faglige/tverrfaglig spørsmål og utvikle en modell av egen forskningsdesign

Generell Kompetanse
Kandidaten
Kan redegjøre for styrker og svakheter ved disse forskningsmetodene med hensyn til bruk av funn innen fagområdet
Kan vise en kritisk tilnærming til vitenskapelige artikler som bruker disse forskningsmetodene, særlig når det gjelder validitet og reliabilitet
Kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve forskningen sin med faglig integritet og bidra til nytenking og innovasjonsprosesser
Kan delta i faglige og tverrfaglige forskingsprosjekter

Type emne
Emnet er et valgemne knyttet til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap.

Les mer
om personvern vedog
Nord
universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
Læringsaktiviteter
undervisningsmetoder
Samlingsbasert (en samling i fire dager) som gjennomføres som forelesninger, gruppearbeid og fremlegg med veiledning fra lærere. Selvstudie og
arbeid med arbeidskrav forventes i forkant og etter samlingen.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at kandidaten er kjent med grunnleggende statistiske begrep/prosedyrer som for eksempel gjennomsnitt, standardavvik, korrelasjon,
regresjon og variansanalyse.

Emneevaluering
Evalueres årlig av kandidatene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav: Det inngår ett arbeidskrav i emnet og det må være godkjent før endelig eksamen. Vurderingsuttrykk godkjent/ikke godkjent.
Kandidatene to og to (i grupper) får i oppgave å lese en artikkel som har brukt en av disse forskningsmetodene i henhold til deres relevante
fagbakgrunn og diskutere sammen og skrive en kritisk rapport (1000 ord) om forskningsspørsmålet/hypotesen, det konseptuelle rammeverket,
forskningsdesign, datainnsamling, og dataanalyse. Det må leveres innen en uke etter at kursets undervisning er avsluttet. Arbeidskravet må være
godkjent før eksamen. Vurderingsuttrykk godkjent/ikke godkjent.
Endelig vurdering som individuell hjemmeeksamen (2 uker):
Kandidatene individuelt får i oppgave til å skrive en forskningsprotokoll (10 sider) innen helse/pedagogikk bestående av
forskningsspørsmålet/hypotesen, det konseptuelle rammeverket, forskningsdesign og årsak til utvelgelse, datakilde, dataanalyse, validitet og
reliabilitetsprosess, og hvordan resultatene skal rapporteres. Det må levers innen 2 uker i det digitale eksamenssystemet Inspera.
Hjemmeeksamen må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Det brukes intern og ekstern sensor.
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Arbeidskrav- gruppe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen individuell, 2 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto

Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
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