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Målgruppe: 
Studerende på Master i Rehabilitering (MR) og Beskrivende Radiograf(BR) 
 

De studerendes forudsætninger: 
Modulet kræver ingen yderligere forudsætninger ud over optagelse på masteruddannelserne 
på Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. 
 

Modulbeskrivelse: 
Formålet med metodesporet er, at de studerende opnår grundlæggende akademiske, 
videnskabsteoretiske og forskningsmetodiske kompetencer, så de kan vurdere videnskabelig 
litteratur ud fra et anvendelsesperspektiv, formulere afgrænsede forskningsspørgsmål og 
designe studier til at søge svar på disse samt tolke egne og andres resultater. 
 
Undervisning i metodemodulet omfatter følgende: 

 Introduktion til videnskabsteori herunder dens betydning for videnskabeligt arbejde 
og forudsætning for forskningsmetodologien  

 Introduktion til sundheds- og samfundsfagligt relevante forskningsmetoder 
(kvalitative og kvantitative) og vurderinger af metodernes anvendelighed til forskellige 
forskningsformål 

 Grundlæggende statistik for forbrugere af statistiske resultater 
 Introduktion til etik og forskningsetik 
 Opgaveskrivning, herunder akademisk skrivning, problemformulering, 

argumentations- og fremstillingsteknik 
 Introduktion til evidensbaseret praksis 

 
 

Kompetencemål for modulet:  
De studerende på MR og BR vil besidde følgende kompetencer indenfor kategorierne viden og 
forståelse, færdigheder og kompetencer: 
 
Viden 
De studerende har viden om: 

 grundlæggende videnskabsteoretiske emner indenfor humanvidenskaberne, 
samfundsvidenskaberne og naturvidenskaberne, så de kan forstå videnskabsteori som 
et fundament og ramme for videnskabeligt arbejde, herunder de videnskabsteoretiske 
forudsætninger for forskningsmetodologien. 

 grundlæggende forståelse af kvalitativ og kvantitativ metode 
 grundlæggende statistiske metoder, så som deskriptiv, prædiktiv og epidemiologisk 

statistik. 
 
Færdigheder 
De studerende har færdigheder til: 
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 at læse og vurdere forskellige typer af videnskabelige artikler, herunder forholde sig 
kritisk til videnskabsteoretiske baggrundsantagelser, forskningsmetodernes relevans, 
forskningsresultater og mulige fejlkilder samt overveje studiernes konsekvens for 
deres egen praksis (implementering). 

 at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor deres egen praksis og 
reformulere disse problemstillinger til et forskningsspørgsmål der kan analyseres 
videnskabeligt, samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller. 

 at foretage en basal, kritisk vurdering af statistiske analysemetoder og deres 
anvendelse. 

 
Kompetencer 
De studerende har kompetence til: 

 at vurdere forskningsspørgsmål 
 at diskutere forskningsmetoders anvendelighed i forhold til specifikke 

forskningsformål 
 at vurdere et kvalitativt og et kvantitativt forskningsstudie 

 

Undervisningsform & pædagogiske intentioner: 
Undervisningen gennemføres i form af forelæsninger, gruppearbejde, mundtlig og skriftlig 
fremlæggelse samt plenumdiskussioner.  
 

Omfang: 
Modulet udgør i sin helhed 5 ECTS. (1 ECTS = 27,5 timer = 137,5 timer i alt) 
 
Konfrontationstimer  30,0 timer 
Litteratur   77,5 timer 
Prøve   30,0 timer 
 
 

Prøveform og bedømmelse: 
Skriftlig ugeopgave med bundet emne. Opgaven må højst være 14.400 anslag eksklusiv 
forside, litteraturliste og bilag. Bedømmelse er intern og bedømmes bestået/ikke bestået. 
 

Kriterier for målopfyldelse til bestået: 
Den studerende udviser en fremragende viden på et grundlæggende niveau om 
videnskabsteoretiske emner indenfor humanvidenskaberne, samfundsvidenskaberne og 
naturvidenskaberne. Der er således ingen usikkerhed i den studerendes skelnen mellem de 
forskellige videnskabsteoretiske tilgange. Den studerende kan tydeligt og umisforståeligt 
skelne mellem de forskellige vidensformer og har en overbevisende forståelse for hvornår en 
bestemt videnskabsteoretisk tilgang bør anvendes. Den studerende har således en sikker 
forståelse for forskellen mellem den kvalitative og kvantitative metode. Endelig kan den 



 5 

studerende på overbevisende måde gøre rede for forskellen mellem deskriptiv, prædiktiv og 
epidemiologisk statistik uden væsentlige mangler. 
 
Den studerende er på overbevisende og sikker måde i stand til at læse og vurdere kvaliteten 
af forskellige typer af videnskabelige artikler, herunder forholde sig kritisk og nuanceret til 
videnskabsteoretiske baggrundsantagelser, forskningsmetodernes relevans, 
forskningsresultater og mulige fejlkilder samt overveje studiernes konsekvens for egen 
praksis (implementering). Den studerende kan sikkert og overbevisende vurdere teoretiske 
og praktiske problemstillinger indenfor egen praksis og kan på en tydelig og forståelig måde 
reformulere disse problemstillinger til et klart og entydigt forskningsspørgsmål der kan 
analyseres videnskabeligt. Herudover kan den studerende, uden væsentlige mangler 
begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller på basis af forskningsspørgsmålet. 
 
Endelig er den studerende til i hovedtræk og uden væsentlige mangler at designe et kvalitativt 
eller et kvantitativt forskningsstudie. 
 
Kriterier for målopfyldelse til ikke-bestået: 
Den studerende udviser manglende grundlæggende viden om videnskabsteoretiske emner 
indenfor humanvidenskaberne, samfundsvidenskaberne og naturvidenskaberne. Den 
studerende er usikker og kan ikke gøre klart rede for forskellen mellem de forskellige 
videnskabsteoretiske tilgange. Den studerende kan ikke skelne mellem de forskellige 
vidensformer og mangler forståelse for hvornår en bestemt videnskabsteoretisk tilgang bør 
anvendes. Den studerende kan ikke skelne mellem den kvalitative og kvantitative metode. 
Endelig kan den studerende ikke gøre rede for forskellen mellem deskriptiv, prædiktiv og 
epidemiologisk statistik. 
 
Den studerende er ikke i stand til at læse og vurdere kvaliteten af forskellige typer af 
videnskabelige artikler og kan ikke forholde sig overordnet kritisk til videnskabsteoretiske 
baggrundsantagelser, eller relevant kommentere forskningsmetodernes relevans ejheller 
nævne eksempler på mulige fejlkilder samt give mindst et relevant bud på studiernes 
konsekvens for egen praksis (implementering). Den studerende kan ikke give et eksempel på 
problemstillinger indenfor egen praksis og kan ikke reformulere disse problemstillinger til et 
forståeligt og brugbart forskningsspørgsmål der kan analyseres videnskabeligt. Endelig kan 
den studerende ikke give et eksempel på relevante analyse- og løsningsmodeller på basis af 
forskningsspørgsmålet. 
 
Endelig er den studerende ikke i stand til at beskrive hovedtrækkene i et kvalitativt eller et 
kvantitativt forskningsstudie. 
 
Eksamensopgaven offentliggøres den 1. oktober 2012 kl.12.00, og afleveres den 8. oktober 
2012 kl. 12.00. 
Opgaven offentliggøres på e-learn og afleveres via SafeAssignment på e-learn.   
 
Opgaverne bedømmes af de to undervisere. I tvivlstilfælde involveres studielederen for den 
relevante masteruddannelse. Ved ikke-bestået prøve i første forsøg sker omprøven indenfor 4 
uger efter første forsøg. Ved ikke-bestået i andet forsøg sker omprøven næste gang modulet 
afholdes. 
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Lektionsplan 
 
Fredag d. 7. September 2012 
9.15-12.00:  U26 
12.30-16.30:U24 
 
9.15-12.00  Emne 1: Videnskabsteori 
  Anne-Marie Søndergaard Christensen 
 
12.30-16.30  Emne 2: Statistik 
  Oke Gerke 
 
Lørdag d. 8. September 2012 
U81 
 
8.15-13.30  Emne 1: Videnskabsteori 
(inkl. Frokost) Anne-Marie Søndergaard Christensen 
 
 
13.30-16.30  Emne 3: Etik og samfund 
  Anne-Marie Søndergaard Christensen 
 
Fredag d. 21. September 2012 
9.15-12.00: U26 
12.30-16.30:U24 
 
 
9.15-12.00  Emne 2: Statistik 
  Oke Gerke 
 
12.30-16.30  Emne 4: Kvantitativ og kvalitativ metode 
  Anne-Marie Søndergaard Christensen 
 
 
Lørdag d. 22. September 2012 
U81 
 
8.15-12.00  Emne 5: Akademisk skrivning og den videnskabelige artikel 
  Anne-Marie Søndergaard Christensen 
 
12.30-16.30  Emne 6: Evidensbaseret praksis 
  Jette Primdahl 
 
 
 
 
 



 7 

Overblik over de 6 emner: 
 
Emne 1: Videnskabsteori 
Formål og indhold 
Formålet er at give en forståelse for grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger 
samt et overblik over hvordan videnskabsteoretiske overvejelser påvirker videnskabeligt 
arbejde. I undervisningen vil de studerende blive præsenteret for 

 Grundlæggende videnskabsteoretiske positioner  
 Videnskabelig metode, herunder begreber som objektivitet, realisme, sandhed, 

forklaringstyper, observation, eksperiment og evidens 
 Forskelle og ligheder mellem samfundsvidenskabelig, humanistisk og 

naturvidenskabelig forskning  
 
Anbefalet litteratur 
Jens Thisted (2010). Forskningsmetode i praksis. Munksgaard, kapitel 1-4.  
A. Beck Holm (2011), Videnskab i virkeligheden. Samfundslitteratur. Kapitel 2-6,8-9. 
 
Supplerende litteratur 
S.H. Klausen (2005), Hvad er videnskabsteori, Akademisk Forlag. Resten 
A. Beck Holm (2011), Videnskab i virkeligheden. Samfundslitteratur. Resten. 
J. Birkler (2005), Videnskabsteori, København: Munksgaard  
Nils Gilje & Harald Grimen (2002), Samfundsvidenskabernes forudsætninger, København: Hans 
Reitzel 
 
 
Emne 2: Statistik 
Formål og indhold 
Formålet er at introducere de studerende til statistik således at de opnår grundlæggende 
forståelse for: 
 beskrivende statistik 
 signifikans og repræsentativitet 
 afhængige og uafhængige variable 
 korrekt læsning og opstilling af tabeller 
 
Anbefalet Litteratur 
Hans Lund & Henrik Røgind (2004): Statistik i ord. København: Munksgaard Danmark. 
 
Supplerende litteratur 
David Bowers. Medical statistics from scratch (2008). 2nd ed. An introduction for health 

professionals. Chichester: Wiley. 
David Machin, Michael J. Campbell, Stephen J. Walters (2007). Medical statistics. A textbook for 

the health sciences. 4th ed. Chichester: Wiley.  
 
Andre oplysninger 
De studerende skal til brug for undervisningen have adgang til statistikprogrammet Stata. 
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Emne 3: Etik og samfund 
Formål og indhold 
At de studerende får en forståelse af videnskabens rolle i samfundet samt etiske 
problemstillinger i forbindelse med behandling og forskning. Desuden skal de have viden om 
etiske begreber og positioner, som gør dem i stand til kritisk at diskutere disse 
problemstillinger.  
 
Anbefalet litteratur 
A. Beck Holm (2011), Videnskab i virkeligheden. Samfundslitteratur. Kapitel 11-12. 
 
Supplerende litteratur 
J. Birkler (2006), Etik i sundhedsvæsenet, København: Munksgaard  
S.H. Klausen (2005), Hvad er videnskabsteori, Akademisk Forlag. Kapitel 7 
 
 
Emne 4: Kvantitativ og kvalitativ metode 
Formål og indhold 
Formålet er at introducere de studerende for samfundsvidenskabelig metode således at de 
opnår grundlæggende forståelse for: 
 hvad kvantitativ og kvalitativ metode er 
 hvorledes kvantitativ og kvalitativ metode adskiller sig fra hinanden 
 kvantitativ og kvalitativ metodes brugbarhed og begrænsninger 
 hvornår den ene metode er at foretrække frem for den anden 
 
Anbefalet litteratur 
Jens Thisted (2010). Forskningsmetode i praksis. Munksgaard, kapitel 5-9.  
 
Supplerende litteratur 
Kirsti Malterud (2011), Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring, 

Universitetsforlaget.  
Svend Brinkmann og Lene Tanggaard (2010): Kvalitative metoder. En grundbog. København: 

Hans Reitzels Forlag. 
Erik Jørgen Hansen & Bjarne Hjorth Andersen (2000): Et Sociologisk værktøj. Introduktion til 

den kvantitative metode. København: Hans Reitzels Forlag. 
Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009): Interview. Introduktion til et håndværk. Hans 

Reitzels Forlag. 
  
 
 
Emne 5: Akademisk Skrivning og den videnskabelige artikel 
Formål og indhold 
Målet er at give de studerende en forståelse for akademisk argumentation, strukturering og 
skrivning. Desuden skal den studerende have indsigt i videnskabelig formidling, den 
videnskabelig artikels opbygning samt blive i stand til selv at vurdere videnskabelige artikler. 
Undervisningen vil introducere til akademisk sprog og stil samt opgaveskrivning. Den vil 
desuden præsentere den studerende for den videnskabelige artikels form, opbygning og 
struktur samt peer review systemet. 

http://bibliotek.dk/vis.php?base=&field_aar=year_eq&field1=lfc&term1=Malterud%20Kirsti
javascript:openOrCloseBlock('item1')
javascript:openOrCloseBlock('item1')
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Anbefalet litteratur 
Jens Thisted (2010). Forskningsmetode i praksis. Munksgaard, kapitel 10-11.  
B. Zachariae (1998), Det vellykkede eksperiment, Munksgaard, kapitel 5, side 147-175 
 
Supplerende litteratur 
L. Rienecker og P.S. Jørgensen (2010), Den gode opgave, Samfundslitteratur 
 
 
Emne 6: Evidensbaseret praksis 
Formål og indhold 
Formålet med kurset er at give den studerende en forståelse af validiteten af forskellige typer 
forskning og dens mulige betydning for praksis.  
 
Anbefalet litteratur 
KB Hagen m.fl. (2008), Evidensbaseret praksis, København: Munksgaard, kapitel 1-3, 5-6, dvs. 
side 15-80 og 117-241. 
 
Supplerende Litteratur 
KB Hagen m.fl. (2008), Evidensbaseret praksis, København: Munksgaard, resten. 
N. Beyer & P. Magnusson (2003), Målemetoder i fysioterapi, København: Munksgaard 
T. Jørgensen m.fl. (2005), Klinisk forskningsmetode, 2. udgave, København: Munksgaard  
 
 

Modulansvarlig: 
Lektor Anne-Marie Søndergaard Christensen, Institut for Filosofi, Religion og Pædagogik 
E-mail: amsc@ifpr.sdu.dk / Tlf.nr: 6550 3630 
 

 

Undervisere: 
 Lektor Anne-Marie Søndergaard Christensen, Institut for Filosofi, Religion og 

Pædagogik 
 Biostatistiker Oke Gerke, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital 

 Post. doc. Jette Primdahl, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk 
Universitet. 

mailto:amsc@ifpr.sdu.dk

