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Kursens mål
Syftet med kursen är att utveckla och fördjupa kunskaper inom vetenskaplig teori och metod, 
vetenskapligt skrivande och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt utifrån 
forskningsprocessen och etiskt förhållningssätt planera och skriva ett examensarbete. Syftet 
med kursen är även att genomföra vetenskapligt kritisk granskning av examensarbeten 
genom opponent- och respondentskap.
 
Kunskap och förståelse
• visa fördjupad kunskap om vald inriktning i examensarbetet beträffande 

omvårdnadens vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forskningsläge
• visa kunskap om vetenskaplig metod innefattande informationssökning, 

datainsamling och analys
• identifiera och problematisera valt problemområde inom huvudområdet omvårdnad 

och i relation till sjuksköterskans kompetensområde
• redogöra för forskningsetiska principer i relation till valt problemområde
• visa förståelse för valda begrepp och teorier i relation till arbetets resultat och 

slutsatser
Färdighet och förmåga
• planera och genomföra systematiska informationssökningar samt identifiera och 

kritiskt tolka relevant litteratur inom valt problemområde
• motivera val av metod i relation till syftet i examensarbetet
• analysera och tolka data och beskriva resultat samt dra slutsatser
• bedöma examensarbetets inre konsistens ("den röda tråden") avseende bakgrund 

problemformulering, syfte, resultat och diskussion
• identifiera implikationer betydelsefulla för omvårdnad och sjuksköterskans 

kompetensområde
• diskutera egna resultat i relation till valda begrepp och teorier, normer, en valfri 

aspekt av hållbarhet samt tidigare och ny forskning
• kommunicera examensarbetet både muntligt och skriftligt på ett tydligt och språkligt 

korrekt sätt med vetenskaplig stringens
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska examensarbetet i relation till tillämpad vetenskaplig metod
• med ett kritiskt förhållningssätt värdera det egna och andras examensarbeten såväl 

utifrån ett individ- som samhällsperspektiv
• värdera eget behov av ytterligare kunskap samt fortsatt kunskapsutveckling inom 

huvudområdet omvårdnad i relation till sjuksköterskans kompetensområde
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• värdera och reflektera över forskningsetiska ställningstaganden

Behörighetskrav
För att vara behörig till kursen krävs att 60 hp skall vara godkända inom omvårdnad. 
Dessutom skall kursen Vetenskaplig teori och metod - omvårdnad 7,5 hp, nivå 61-90 hp eller 
motsvarande vara genomförd.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination sker individuellt i form av ett skriftligt examensarbete som presenteras och 
försvaras muntligt samt opposition av annat examensarbete. För godkänt betyg ska studenten 
dessutom delta vid två examinationsseminarier på grundnivå i sjuksköterskeprogrammet.

Kursens innehåll
• Vetenskaplig teori och metod
• Vetenskapligt skrivande inkl. referenshantering enl. APA
• Forskningsprocessen
• Systematisk informationssökning
• Systematisk kvalitetsgranskning inkl. kritiskt reflekterande förhållningssätt
• Forskningsetik
• Datainsamling
• Dataanalys
• Opponent- och respondentskap

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 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
501

Nivå
Grundnivå

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