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Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• beskriva förutsättningar för datainsamling i vald internationell kontext
• motivera val av omvårdnadssituationer och relatera dessa till vetenskapliga artiklar
• beskriva och förklara vald observationsmetod för empirisk datainsamling

Färdighet och förmåga
• identifiera, formulera och problematisera ett problemområde i internationell kontext 

inom sjuksköterskans kompetensområde där kunskap behövs
• tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt enligt forskningsprocessens steg
• genomföra en litteratursökning
• inom givna tidsramar och utifrån identifierat problemområde tillämpa vetenskaplig 

metodologi och skrivande vid utformning av en studieplan
• motivera val av observationsmetod för datainsamling
• dokumentera och argumentera för dragna slutsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera insamlad data med stöd av vetenskapliga artiklar
• reflektera över sitt eget etiska förhållningssätt
• värdera eget behov av ytterligare kunskap samt fortsatt kunskapsutveckling inom 

sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad
• reflektera över omvårdnadssituationer ur ett globalt/internationellt perspektiv

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 45 högskolepoäng (hp) i omvårdnad samt 15 hp i medicinsk 
vetenskap.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom en muntlig redovisning av studieplan samt en individuell skriftlig 
inlämningsuppgift. Underlag för godkänd kurs är också fullgjord verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) i internationell kontext.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Kursens innehåll
• VFU i internationell kontext
• Fältstudie i internationell kontext
• Kunskap om forskningsprocessen i allmänhet och om empirisk datainsamling genom 

observationer i synnerhet
• Planering av fältarbete i form av en studieplan
• Kunskap om etiskt förhållningssätt i internationell kontext
• Workshop om informationssökning
• Muntligt seminarium kring studieplaner
• Skriftlig inlämning av fältarbete/observationsstudie
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