
 

Välkommen till 

Institutionen för vårdvetenskap (VHB), Högskolan i Borås (HB) och till kursen Examensarbete 

1, som kommer att bedrivas på halvfart,15 högskolepoäng. Under kursen skall en uppsats 

genomföras vilket innebär en slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och en 

fördjupning av ämnesområdet. För uppsatsarbetet utses en handledare som ansvarar för den 

individuella handledningen.   

Schema för vår kurs: 

Måndag 2/9 9.00- 16.00 Introduktion, kursinformation, formatera par som kan 

skriva kandidatuppsatsen tillsammans. Sal E 516 

Tisdag 3/9 9.00- 16.00 Att skriva uppsats – kort metodskolning med möjlighet 

till frågor och diskussion inför uppsatsarbetet. Sal E 436 

Måndag 9/9 9.00- 12.00 Informationssökning, workshop med bibliotekarie Sara 

Hellberg. Sal J 438 

Torsdag 26/9  9.00- 16.00 Seminarium 1. Sal E 603 

Måndag 11/11 9.00- 16.00 Seminarium  2. Sal E 619 

Lokal för varje tillfälle står alltid att läsa på monitorer i huvudentrén.  

Riktlinjer och råd beträffande uppsatsarbete omfattande 15 högskolepoäng, på kandidatnivå, 

vid VHB finns numera på skolans hemsida: www.hb.se , välj under Institutioner, 

Vårdvetenskap. Klicka på Student, (finns på högersidan), därefter på vänster sidan väljs 

Examensarbete och här finns all information rörande uppsatsarbete, även riktlinjer för 

examensarbete på kandidatnivå. Här ligger också mall för examensarbete och meningen är att ni 

så småningom när ni är igång med skrivandet skall skriva i denna mall.  

Examensarbetet genomförs i par om två studenter. Utrymme kommer därför att finnas denna 

första dag att finna en uppsatspartner som har liknande ämnesområde som det du önskar att 

skriva om.  

Vi använder PingPong som lärplattform vid Högskolan i Borås. Via PingPong kommer du 

under kursens gång att kunna hämta all information som gäller den utbildning du ska gå. Under 

första kurstillfället kommer ni att få kort information om hur ni använder PingPong.  I PingPong 

kommer sedan fortlöpande administrativ information läggas ut som gäller din kurs som 

http://www.hb.se/


exempelvis hur du ska gå tillväga med din färdiga uppsats och vilka datum 

examinationsseminarierna kommer att hållas. 

Du registrerar dig via Internet under perioden 12-28 augusti 2013, med samma 

inloggningsuppgifter som på studera.nu Om du inte har tillgång till Internet, kontakta 

institutionen, tel: 033-435 4700 så får du hjälp med registreringen. 

Registreringen är också en förutsättning för att kunna examineras under kursen. När du 

registrerar dig via Internet så får du samtidigt ett datakonto på Högskolan i Borås.  

Här hittar du info om bl.a. registrering, PingPong:  

http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/  

(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Under Snabbval: Student Ny student Steg för steg 

guide) 

 

Litteratur i kursen är:  

Riktlinjer för examensarbete på kandidatnivå i huvudområdet vårdvetenskap (2013), finns att 

tillgå på vår hemsida under examensarbete. Se beskrivning ovan. 

Axelsson. Å. (2008). Litteraturstudie. Ingår i M. Granskär & B. Höglund-Nielsen 

(Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s. 173-188). Lund: 

Studentlitteratur. 

Varmt välkomna  

Kursledare: Camilla Eskilsson Tel: 435 47 56 e-mail: camilla.eskilsson@hb.se     
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