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Innehåll
I kursen fördjupas studier av vetenskapsteoretiska grundbegrepp, forskningsprocessen med inriktning mot systematisk
litteraturbearbetning samt ett urval av modeller för detta. Ett urval av kvalitativa och kvantitativa perspektiv och metoder
behandlas liksom informationssökning och informationshantering. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och andra
dokument som används vid litteraturbearbetning genomförs och problemformulering och litteraturbaserad analys tränas.
Mål
Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper i vårdforskningens teori och metod för att kunna initiera och delta i
evidensbaserad utveckling i vårdandet.
Kunskap och förståelse
Efter kursen ska studenten kunna
 beskriva och reflektera över olika vetenskapsteoretiska perspektiv och metoder med betydelse för vårdvetenskaplig
kunskapsbildning.
Färdighet och förmåga
Efter kursen ska studenten kunna
 identifiera vårdvetenskapliga problem som kräver vårdutveckling,
 tillämpa informationssökning för att bevaka kunskapsläget inom vårdvetenskap,
 beskriva och använda forskningsprocessen som grund till vårdvetenskaplig rapportering,
 tillämpa kvantitativ och kvalitativ analysmetodik,
 argumentera för egna vetenskapliga ställningstaganden,
 tillämpa vedertagna skrivregler och referenshantering vid vetenskapliga rapporter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen ska studenten kunna
 kritiskt granska, bedöma och värdera forskningsresultat och dess betydelse för vårdandet,
 identifiera och reflektera över forskningsetiska frågor,
 värdera och reflektera över hur ett vårdvetenskapligt förhållningssätt kan bidra till en hållbar utveckling i vårdandet.
Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studieuppgifter. I föreläsningarna ges en översikt över kursens
innehåll, orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet och stöd för att strukturera självstudier. Seminarierna

syftar till att stimulera och utveckla förmågan till reflektion och argumentation för egna ställningstaganden beträffande
vetenskapliga frågor i relation till examensarbetet. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat
utbildningsverktyg.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
- individuella skriftliga uppgifter
- gruppuppgifter
- seminarier

Studenten har rätt till tre examinationstillfällen i anslutning till kursen. Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att
hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker
examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare
(examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och
utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats.
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.
Övrigt
Fristående kurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.
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