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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för vetenskapsteoretiska utgångspunkter
• redogöra för likheter och skillnader i olika forskningsdesigner
• redogöra för forskningsetiska principer
Färdighet och förmåga
• tillämpa kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder
• genomföra analys utifrån kvalitativ och kvantitativ ansats
• kritiskt granska kvaliteten på vetenskapliga arbeten
• tillämpa forskningsprocessen med fokus på förbättringsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analysera och värdera studiers vetenskapsteoretiska utgångspunkter
• värdera på vilket sätt studier är anpassade efter forskningsetiska aspekter
• värdera studier avseende validitet/reliabilitet och trovärdighet/tillförlitlighet

Innehåll
- vetenskapsteoretiska utgångspunkter för val av metod
- forskningsetiska principer
- forskningsdesigner
- vetenskaplig kvalitet
Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar individuellt och
i grupp.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Förkunskapskrav
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Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp i Omvårdnad inklusive avslutad
Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Kursen examineras i form av en skriftlig individuell tentamen samt skriftlig inlämningsuppgift i
grupp inklusive seminarium
Kursen examineras av universitetslektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Skriftlig individuell tentamen

4 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Skriftlig inlämningsuppgift
(grupp) inkl. seminarium

3,5 hp

U/G

Kurslitteratur
Ejlertsson G. (2012). Statistik för hälsovetenskapen. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. (Red). (2012). Dags för uppsats –vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.
Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (red.). (2012). Från idé till examination – vetenskaplig teori och metod. Lund:
Studentlitteratur
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.
Senaste upplagan av kurslitteratur skall användas.
Tillkommer vetenskapliga artiklar.
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