Dnr: 2016/55003.1.2.2

Kursplan
Fakulteten för hälso och livsvetenskap
Institutionen för hälso och vårdvetenskap

1XH002 Att skriva en vetenskaplig uppsats  genre och metoder. En
förberedelse för högre utbildning, 7,5 högskolepoäng
Writing a scientific essay  genre and methods. A preparation for
higher education, 7.5 credits
Huvudområde
Medicinsk vetenskap, Psykologi, Socialt arbete, Socialpsykologi, Sociologi,
Vårdvetenskap
Ämnesgrupp
Övriga tvärvetenskapliga studier
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G1N
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för hälso och livsvetenskap 20161128
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2017
Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 2/A2).

Mål
• Beskriva och tillämpa forskningsprocessen
• Identifiera och formulera ett problemområde för valt huvudområde
• Formulera och avgränsa syfte
• Välja och argumentera för val av lämplig teoretisk referensram
• Redogöra för grundläggande systematisk litteratursökning
• Redogöra för olika forskningsmetoder
• Tillämpa referensteknik
• Redogöra för vanligt förekommande kvalitets och trovärdighetskriterier i
vetenskapliga studier

Innehåll
• Forskningsprocessen
• Problemområde och syfte
• Teoretisk referensram
• Litteratursökning
• Forskningsmetoder
• Referenshantering
• Kvalitet och trovärdighetskriterier

Undervisningsformer
• Enskilt arbete.
• Arbete i grupp.
• Föreläsningar.
• Seminarier.
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Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Kursen examineras med en skriftlig individuell hemtentamen. För godkänt betyg (AE)
ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: 1XH001, 7,5 hp

Övrigt
Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen kan på begäran erhålla
kursbevis.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Greetham, B. How to Write Better Essays. 2001. Creative Print and Design. Wales.
Robert A. Day, Gastel B. How to Write and Publish a Scientific Paper. 2011.
Greenwood; 7 edition. Oxford, England.
Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer.

