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Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
• visa fördjupade kunskaper och förståelse inom huvudområdet vårdvetenskap inom 

ett relevant och avgränsat problemområde
• visa kunskap och förståelse för den teoretiska grunden för vårdvetenskap
• visa kunskap och förståelse om tillämpliga vetenskapliga metoder inom området

Färdighet och förmåga
• självständigt lösa problem genom att kritiskt bedöma och värdera, sammanställa och 

analysera insamlad data
• självständigt inom givna tidsramar, utforma ett examensarbete med god läsbarhet 

och logisk uppbyggnad
• presentera och försvara ett vetenskapligt arbete relaterat till socialpsykiatrisk vård 

och huvudområdet vårdvetenskap
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• identifiera, problematisera och diskutera problemområdets betydelse utifrån ett 

normmedvetet-, individ-, samhälls- samt etiskt perspektiv
• kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete med avseende på 

innehåll, struktur och tillämpbarhet samt ge förslag till fortsatt kunskapsutveckling 
av egen och andras kompetens

• visa medvetenhet om relevanta forskningsetiska principer och motivera etiska 
ställningstaganden i eget och andras examensarbete

• självständigt diskutera de egna resultatens betydelse för kunskapsutveckling inom 
vårdvetenskap

• självständigt diskutera de egna resultatens betydelse för kunskapsutveckling på 
individnivå och ur ett samhällsperspektiv

• visa förmåga att självständigt kritiskt bedöma relevant problemområde, relaterat till 
vårdvetenskapligt perspektiv i verksamheter inom psykiatrisk vård, socialtjänst och 
kriminalvård

Behörighetskrav
För att vara behörig till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 hp varav 60 hp skall 
vara godkända inom huvudområdet vårdvetenskap. Dessutom skall kursen Vetenskaplig teori 
och metod, 7,5 hp eller motsvarande vara genomförd.
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Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras individuellt genom att planera, genomföra och försvara ett 
examensarbete samt opponentskap av andras examensarbete vid ett seminarium.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsvariation har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2E  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller 
examensarbete för kandidatexamen

Huvudområde(n)
Vårdvetenskap
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