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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2008-10-23 och
gäller från höstterminen 2008 vid Karlstads universitet.

Kurskod: OMGC82
Vetenskaplig metod III, 15 hp
(Scientific method III, 15 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för grundnivå. Särskild behörighet: Legitimerad sjuksköterska med godkända kurser
i omvårdnad 1-67,5 hp (grundnivå C), varav 7,5 hp inom Omvårdnadsforskningens teori och metod II eller
motsvarande.

Huvudområde
Omvårdnad (Nursing)

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- identifiera vad som är centrala problemområden, forskningsfrågor och frågeställningar inom omvårdnad
- differentiera mellan olika sökstrategiers relevans i förhållande till vetenskapligt arbete
- tillämpa forskningsetiska överväganden vid planering, genomförande och redovisning av vetenskapligt arbete
- ställa samman en PM och ett vetenskapligt arbete genom ett kritiskt, analytiskt och systematiskt arbetssätt
- visa ett kritiskt förhållningssätt vid granskning/opposition av andras vetenskapliga arbeten
- visa ett kritiskt förhållningssätt vid försvar av eget vetenskapligt arbete
- visa fördjupade kunskaper i ett specifikt område inom omvårdnad och värdera vilken betydelse det egna
vetenskapliga arbetets resultat har för omvårdnad

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller:

- databassökning med olika tekniker
- PM för vetenskapligt arbete
- vetenskapligt arbete
- kritisk granskning av insamling, bearbetning och analys av data vid seminarium
- opponent- och respondentskap



Undervisningen sker i form av litteraturstudier, handledning, parvis arbete och seminarier.

Kurslitteraturlista och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen görs på hel kurs och sker genom ett vetenskapligt arbete som redovisas skriftligt och muntligt.
Opponentskap på ett vetenskapligt arbete och deltagande i seminarier.

Examination enligt denna kursplan kan fullföljas ett år efter det att den ersatts med annan kursplan. Möjlighet
att examineras på nedlagd kurs ges vid två tillfällen under det första läsåret då kursen inge ges och därefter vid
ett tillfälle under andra läsåret.

Betygsgrader

Kursen bedöms enligt betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som träder
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Kurserna OMM3C1, OMSC03 eller OMGC72 får ej samtidigt med OMGC82 ingå i examen.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet, Dnr C2007/368, reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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