
Forskningssirkler 
Research circles 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MASOS 414 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Oslo  
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Velg et 

element. 
Studentarbeidsomfang  

Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 
 

Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 
 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 
Deltid: Ikke aktuelt  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
400 timer 

Innhold 

Gjennomføring av arbeid i en forskningssirkel ledet av ansatt ved høgskole/universitet med 

forskerkompetanse. Arbeidet i forskningssirkelen skal handle om et relevant sosialfaglig tema, som f.eks. 

brukermedvirkning.  

Målet med dette emnet er å styrke studentenes mulighet til å utvikle og forbedre det sosialfaglige arbeidet i 

en konkret praksis. Emnet gir innsikt i hvordan analysere, vurdere og utvikle tjenestetilbudet.  

I en forskningssirkel samarbeider praktikere og forskere/ansatte ved Høgskolen om utvikling av ny innsikt, 

kunnskap og utvikling av praksis og utdanning. Arbeidsformen består av drøfting og kopling av teori og 

praksis, samtaler og refleksjon samt gjennomføring av delprosjekter. Det er deltakerne i forskningssirkelen 

som selv formulerer problemstillingen som skal være retningsgivende for arbeidet. Forskningssirkelen 

består av to faser. I den første fasen gjennomføres det en kartlegging av det aktuelle temaet, ligger til 

grunn for arbeidet i forskningssirkelen: Litteraturstudier, drøfting av begreper, refleksjon rundt teori og 

praksis og erfaringsutveksling. Den andre fasen består av delprosjekter med ulike former for utrednings- 

og kartleggingsarbeid, eventuelt utprøvning av nye metoder. 

Forskningssirkler retter seg mot praktikere og et praksisfelt som har et ønske om å søke kunnskap eller 

forske på et bestemt tema. Deltakerne søker kunnskap om et relevant tema for deres arbeid innenfor et 

sosialfaglig område. Det legges vekt på hvordan god kvalitet i tjenesten kan sikres, og hvordan ny 

kunnskap kan implementeres. Hensikten med deltakelsen i forskningssirkelen er at deltakerne skal få 

erfaring med å dokumentere og analysere eget arbeid og utvikle ny kunnskap.  

 Hovedtema  

 Formulering av problemstilling som skal være styrende for det videre arbeidet 
 Tematisk fordypning om det aktuelle temaet  
 Utvikling av en kunnskapsstatus på det aktuelle feltet; hvilken kunnskap har deltakerne i gruppa og 

hva trengs av ytterligere kunnskap 
 Utvikling av strategier for å innhente relevant ny kunnskap 



 Arbeid med utvikling av ny kunnskap og kritisk analyse av denne 
 Oppsummering av ny kunnskap vedrørende problemområdet, drøfting av implementering og behov 

for tjenesteutvikling, eventuelt behov for ytterligere kunnskap 
 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskaper  
Kandidaten  

 Har inngående innsikt i det aktuelle temaet som ligger til grunn for arbeidet i forskningssirkelen.  
 Har utdypede kunnskaper om utvikling av kunnskap i samarbeid mellom praksisfelt og høgskole.   
 Har inngående kunnskap om teorier og premisser for vurdering og utvikling av kvalitet i tjenesten. 

 
Ferdigheter  
Kandidaten 

 Kan kartlegge, evaluere og utvikle tjenester/innovasjon på egen arbeidsplass og til kritisk å 
analysere og reflektere over praktisk handling. 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 

 Kan drøfte utvikling av praksis i lys av teori og forskning 
 Kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte databaser på et 

avansert nivå 
 Kan arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster og behersker disiplinens regler for god 

henvisningsskikk og kildekritikk 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

Arbeidsformene i forskningssirkelen vil være forskjellige og bygge på deltakernes egne ønsker og behov, 

for eksempel: 

 Teoretisk fordypning 
 Fremlegg av teori og erfaringer 
 Drøfting og refleksjon om forholdet mellom teori og praksis 
 Empiriske undersøkelser 
 Utprøving og evaluering av tiltak 
 Formidling av erfaringer fra arbeidet i forskningssirkelen 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Tilstedeværelse i forskningssirkelen: Dette må dokumenteres av leder av forskningssirkelen. 
 Innsending av studentvalgt pensumliste med omfang på minimum 600 sider vedrørende tema i 

forskningssirkelen. Litteraturen må være på masternivå og godkjennes av fakultetet før studenten 
kan gå opp til eksamen. 

 

Vurderingsordning 



Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Individuell skriftlig hjemmeoppgave 6 uker A-F 100/100 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering:  

Hjemmeoppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen som har ligget til grunn for arbeidet i 

forskningssirkelen og forskningssirkel som arbeidsmåte for utvikling av praksis.  

 

Annet 

For å kunne melde seg til eksamen må studenten fylle vilkår for opptak til masterstudiet. 

 


