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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. söka, analysera, kritiskt granska och dra slutsatser ur vetenskaplig litteratur
2. med ett vetenskapligt arbetssätt kunna söka, värdera, sammanställa och analysera
datamaterial
3. identifiera och beskriva en omvårdnadsteori/-modell eller annat teoretiskt ramverk relevant
för omvårdnad i relation till valt problemområde
4. identifiera och diskutera relevanta etiska aspekter i relation till det egna examensarbetet
5. diskutera de egna resultaten i relation till tidigare forskning samt i relation till vald
teori/modell eller teoretiskt ramverk
6. identifiera och diskutera styrkor och svagheter i det egna examensarbetets genomförande
7. diskutera de egna resultatens betydelse ur ett samhällsperspektiv samt för omvårdnadens
utveckling
8. skriftligt rapportera examensarbetet med korrekt källhänvisningsteknik
9. muntligt genomföra ett opponentskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
10. i dialog kunna ge och ta emot konstruktiv kritik samt identifiera behov av ytterligare
kunskap inom området för examensarbetet samt om forskningsprocessen
11. presentera resultaten från examensarbetet anpassat för olika målgrupper

Kursens innehåll

- vetenskapligt arbetssätt
- forskningsprocessen

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

- vetenskapligt skrivande
- informationssökning
- forskningsetik
- forskaretik
- kritisk granskning och värdering av examensarbeten inom omvårdnad
- kritisk granskning av vetenskaplig kvalitet
- utformning av examensarbete inom omvårdnad
- opponentskap och försvar av examensarbeten inom omvårdnad
- vetenskaplig kommunikation
Undervisning

Föreläsningar, grupparbeten, handledning samt seminarier.

Förkunskaper

Godkänt betyg i samtliga programkurser i terminerna 1, 2 och 3 i sjuksköterskeprogrammet
samt godkänd projektplan för examensarbete.

Examinationsform

Författa, presentera och försvara ett examensarbete samt kritiskt granska och opponera på en
annan students examensarbete.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar

För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare ett examinationstillfälle i anslutningen till kursens genomförande. Student som ej
är godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska en student erbjudas minst fem
examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället).
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students examensarbete om studenten visar
sådana brister avseende forskaretik och/eller forskningsetik att dessa, enskilt eller i
kombination, medför en påtaglig risk att studenten kan komma att skada sig själv eller annan
person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då utbildningsperioden och får betyget
underkänd.

Övriga föreskrifter

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter
med dokumenterad funktionsnedsättning.
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin
(dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två
terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för akademin att
ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.
Examensarbetet genomförs som regel i par. I samband med slutseminarium ingår att
studenterna gör en individuell redogörelse för vilken den egna insatsen i arbetet har varit.
Examensarbete som lämnas in senare än det datum som anges i studiehandledningen kan som
högst betygsättas med C. Examinator har rätt att besluta om undantag från detta om det finns
särskilda skäl.
För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i sjuksköterskeprogrammet.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Självständigt arbete, individuell bedömning
(lärandemål 1-11)

15 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

