Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning
kvalitativa metoder höstterminen 2020

Välkommen till kursen Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder.
Kursens fokus är på den kvalitativa forskningsprocessens grundläggande innehåll och val
avseende forskningsetik, perspektiv, forskningsdesign och datainsamlingsmetoder, analys
samt presentation av forskningsresultat i relation till kliniska studier. Kursen omfattar 7,5
högskolepoäng och ges på halvfart (deltid 50 %).
På grund av coronaviruset sker i nuläget all undervisning på distans och vi använder oss av
verktyget Zoom som du behöver bekanta dig med innan kursstart. Kursintroduktionen
kommer också att ske via Zoom, och det kommer att finnas en länk till Zoom på första sidan
PingPong som är vår lärplattform. Via PingPong kommer du under kursens gång att kunna
hämta all information om kursen. För information angående PingPong och Zoom var god se
https://www.hb.se/Student/Ny-student/
Tänk på att du måste registrera dig på kursen och skapa ditt studentkonto/ID innan
kursstart, se https://www.hb.se/Student/Ny-student/
Vi startar kursen med introduktion tisdagen den 12 november klockan 09.00 vilket efterföljs
av en introduktion till ämnet. Informationen som ges på introduktionen är obligatorisk att ta
del av. Har du inte möjlighet att närvara måste du höra av sig till kursansvarig och meddela
det. Studenten ansvarar för att ta reda på vilken information som denne missat. På
eftermiddagen (13–16) genomförs en workshop. Till denna workshop förväntas du
presentera ett preliminärt forskningsproblem och syfte som sedan problematiseras under
workshopen.
Kursen innehåller ytterligare tre seminarier: 19 november, 7 december samt 14 januari
vilka innehåller obligatoriska och examinationsgrundande moment. Dessutom erbjuds
tillfällen till informationssökning i samarbete med högskolebiblioteket. Schema för kursen
kommer att finnas tillgängligt via http://kronox.hb.se
Schema och studiehandledning publiceras på läroplattformen Ping Pong cirka en vecka före
kursstart.Via Ping Pong kommer Du under kursens gång att kunna hämta all information
som gäller kursen. Loginsida för Ping Pong: https://pingpong.hb.se
Kursplan och litteraturlista finns på Högskolans hemsida via Kurs- och programtorget:
http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/
Varmt välkommen!
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