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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

översiktligt redogöra för de vanligaste nutida teoribildningarna inom 
vetenskapsteori t.ex. epistemologi och ontologi, deduktion och induktion

•

tillämpa och diskutera forskningsetiska aspekter samt regler och riktlinjer som 
reglerar god forskningssed och oredlighet i forskningen

•

självständigt problematisera, analysera och kritiskt diskutera vetenskapliga 
frågeställningar samt metodval inom hälsoinformatik

•

använda olika forskningsmetoder inom området hälsoinformatik, såväl 
kvalitativa som kvantitativa och kombinationer av dessa

•

genomföra litteratursökning inom hälsoinformatik i relevanta databaser•
analysera och utvärdera vetenskapliga texter inom området hälsoinformatik•
självständigt identifiera, avgränsa och formulera en vetenskaplig frågeställning•
genomföra en forskningsöversikt för vetenskaplig frågeställning•



utarbeta en skriftlig projektplan för denna frågeställning•

Innehåll

Vetenskaplig metod•
Forskningsöversikt•
Vetenskapsteori•
Forskningsetik, god forskningssed, sekretess, datahantering, 
offentlighetsprincipen

•

Exempel på forskning inom hälsoinformatik•
Tvärvetenskaplig forskning•
Olika metoder inom hälsoinformatik, såväl kvantitativa, kvalitativa och sk mixed 
methods

•

Statistik•
Litteratursökning•
Kritisk granskning av artiklar och sammanställning av forskningsresultat•
Arbete med självständig forskningsplan•

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, litteratur, seminarier och individuella uppgifter. 
Undervisningen sker på distans med hjälp av digitala verktyg.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Bedömning av de studerandes prestationer sker genom muntlig och skriftlig 
redovisning av individuella uppgifter samt skriftlig och muntlig opponering på en annan 
students arbete. Slutbetyget är en sammanvägning av studentens resultat på samtliga 
uppgifter. För kursens slutbetyg läggs störst vikt vid den skriftliga redovisningen av 
individuella uppgifter. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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Mixed Methods Approaches. London: Sage Publications, Inc, 304 s. ISBN: 
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Studentlitteratur, 280 s. ISBN:9789144122694 
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