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Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har 

- avlagt en examen på avancerad nivå, 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 

hp på avancerad nivå, eller 
- på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 

Kunskap och förståelse 

- Redogöra för likheter och skillnader mellan olika teoretiska perspektiv 

inom omvårdnad som innehåller liknande delar  

- Redogöra för den teoretiska eller epistemologiska utgångspunkten 

gentemot den empiriska /upplevda utgångspunkten som grund för 

omvårdnadens teori och vetenskap  

- Förstå ontologin kring omvårdnadens teori och vetenskap 

- Analysera den omvårdnadsteoretiska vetenskapliga grunden 
 

Färdighet och förmåga 

- Visa förmåga till vetenskaplig analys och att självständigt kritiskt 

granska omvårdnadens teoretiska och vetenskapliga utgångspunkter 

- Muntligt och skriftligt presentera och diskutera olika teoretiska och 

epistemologiska perspektiv i omvårdnadens teori och vetenskap  
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- Visa fördjupad insikt om möjligheter och begränsningar med 

omvårdnadens teori och vetenskap i forskning 

- Visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet gällande 

omvårdnadens teori och vetenskap liksom dess praktiska tillämpning  

 

Kursinnehåll 
Kursens innehåll belyser omvårdnad som akademiskt ämne och dess betydelse av 

omvårdnadsteori inom forskning och praxis. Teoretiska och filosofiska grunder för 

omvårdnad och kärnbegrepp inom omvårdnad bearbetas. Kritisk granskning av 

deltagarnas egna projekt i relation till kärnbegreppen/omvårdnadsteorier sker.  

 

Undervisnings- och arbetsformer 
Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade 

lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande 

genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens 

roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.  
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Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, gruppaktiviteter, 

seminarium och skriftlig rapport omfattande en analys och kritisk reflektion 

gällande valda omvårdnadsteoretiska begrepp/teorier.  

 

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder 

framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion där så är lämpligt. 

 

Examination 

Kursen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift där 

studenten ska författa en rapport som diskuteras vid ett seminarium där 

respondentskap och opponentskap tillämpas.  

För godkänt resultat ska studenten även aktivt delta i kursens alla moment.  

 

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. 
 

Student som inte uppnått godkänt resultat erbjuds ett tillfälle till omexamination i 

anslutning till kursen. Därefter erbjuds deltagande i examination vid senare 

kurstillfälle. Omfattningen vid omexamination skall vara densamma som vid 

ordinarie examination.  

 

Byte av examinator 

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen 

har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om 

inte särskilda skäl talar mot det. 

 

Betygsskala 
Godkänd eller Underkänd. 

 

Intyg 

På students begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig. 

Kurslitteratur 

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före 
kursstart.  
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Övrig information 

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. 

Kursvärdering samt analys och förslag som rör generell utveckling och förbättring 

av kursen återkopplas till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden av 

kursansvarig lärare. 

 

Om kursen upphör eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination 

enligt denna kursplan vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer 

som följer. 

 

Institution 
Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård, HMV 


