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Kursplan
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

4VÅ67E Självständigt arbete (examensarbete) i vårdvetenskap, 15 
högskolepoäng
4VÅ67E Degree project, 15 credits

Huvudområde
Vårdvetenskap

Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Nivå
Avancerad nivå

Fördjupning
A1E

Fastställande
Fastställd av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 2016-11-02 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2016

Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet : 
Vårdvetenskap 7,5 hp avancerad nivå och Vetenskapliga metoder 7,5 hp avancerad nivå 
samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Mål
Efter avslutad kurs inom vårdvetenskap skall studenten kunna 

visa både överblick och fördjupad kunskap inom huvudområdet•
på vetenskaplig grund kritiskt granska, analysera och värdera relevant forskning 
och kunskap

•

visa fördjupad metodkunskap•
självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar samt 
argumentera för och tillämpa relevant vetenskaplig metod

•

självständigt problematisera, analysera och kritiskt diskutera komplexa 
vetenskapliga frågeställningar

•

självständigt planera, genomföra och skriftligt redovisa och motivera ett 
vetenskapligt arbete

•

föra ett reflekterande resonemang utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter relaterat till valt område

•



identifiera, bedöma och kritiskt diskutera forskningsetiska aspekter•
kritiskt granska eget och andras examentsarbete och argumentera för dess 
giltighet

•

identifiera eget behov av ytterligare kunskap inom forskningsområdet•

Innehåll

Identifiering, problematisering och avgränsning av relevant forskningsområde 
inom huvudområdet

•

utarbetande av projektplan•
forskningsetiska överväganden•
metodval, datainsamling och dataanalys•
författande av examensarbete•
vetenskaplig fördjupning inom forksningsområdet•
försvar av eget examensarbete•
opposition av annan students examensarbete•

Undervisningsformer

Enskilt arbete•
Arbete i grupp•
Föreläsningar•
Seminarier•
Handledning•

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Kursen examineras genom skriftlig examination med tillhörande seminarium och 
självständigt arbete/examensarbete i uppsatsform inklusive opponent- och 
respondentskap. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att självständigt 
arbete/examensarbete bedöms som Väl godkänd. Uppnådda förväntade studieresultat 
bedöms individuellt även i de fall då examination/självständigt arbete/examensarbete 
genomförs i grupp. 
 
En första omtentamen erbjuds inom sex terminsveckor efter ordinarie tentamenstillfälle. 
 
Student vid Linnéuniversitet kan få sitt betyg för kurs översatt till den sjugradiga ECT-
skalan. För att få sitt betyg översatt ska studenten lämna en begäran om detta till läraren 
vid kursstart.

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.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (senaste uppl.). Nursing Research. Generating and Assessing 
Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 
Aktuell litteratur, rapporter och vetenskapliga artiklar för det självständiga arbetet. 
 


