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Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska perspektiv
• förklara sambanden mellan kunskapssyn och kvalitativ metod
• beskriva vad forskningsetiska ställningstaganden innebär

Färdighet och förmåga
• identifiera och värdera kvalitén i eget utvalda kvalitativa vetenskapliga artiklar
• tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt enligt forskningsprocessens steg
• tillämpa systematisk och osystematisk litteratursökning
• genomföra en enklare analys av kvalitativ data
• genomföra en enklare sammanfattning och presentation av vetenskapliga artiklar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över ett vetenskapligt förhållningssätt vid kritisk granskning och 

bedömning av vetenskaplig text
• reflektera över egna forskningsetiska ställningstaganden vid datainsamling och 

analys

Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 15 högskolepoäng inom huvudområdet 
vårdvetenskap eller motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Kursens innehåll
• vetenskapsteori
• kvalitativ forskningsansats
• forskningsprocessen
• forskningsetik
• informationssökning
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• granskning av vetenskapliga artiklar
• akademiskt skrivande
• referensteknik
• datainsamlingsmetoder, observation, intervju, enkät
• analys av kvalitativ data

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Vårdvetenskap
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