
KURSPLAN

Kurskod: OVM400

Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå, 7,5 hp
Philosophy of Science and Research Methods, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2018-03-21
Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap
Gäller från: V18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
• förklara vetenskapsteoretiska grunders betydelse för kunskapsutveckling
• redogöra för olika kvantitativa och kvalitativa metoder inom omvårdnadsforskning
• förklara grundläggande statistiska och kvalitativa begrepp samt forskningsprocessen 

inom kvantitativ respektive kvalitativ forskning
• Beskriva kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och dataanalys
• Kritiskt granska, analysera och diskutera forskningsresultat med avseende på 

forskningsprocessen, grundläggande begrepp avseende kvalitet samt forskningsetik
Färdighet och förmåga
• identifiera, formulera och problematisera ett problemområde inom sjuksköterskans 

kompetensområde
• Formulera en sökstrategi och genomföra en systematisk litteratursökning
• Utifrån ett identifierat problemområde tillämpa vetenskaplig metodologi och 

skrivande vid utformningen av en projektplan
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kritiskt granska, reflektera och argumentera för val av problemområde i en 

projektplan
• Värdera eget behov av ytterligare kunskap samt fortsatt kunskapsutveckling inom 

sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad
• Reflektera över eget etiskt förhållningssätt

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar i omvårdnad 60 högskolepoäng (hp) inklusive vetenskaplig teori 
och metod 7,5 hp, nivå 31-60 hp eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift samt ett obligatoriskt 
seminarium. För godkänt betyg ska studenten dessutom delta vid ett 
examinationsseminarium för examensarbete inom sjuksköterskans kompetensområde vid 
valfritt lärosäte (Universitet/Högskola).
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KURSPLAN

Kurskod: OVM400

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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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