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Förord 

Välkommen ! 
Studiehandledningen som du har framför dig är tänkt att fungera som ett stöd för dig under 
kursens gång. Tanken med denna kurs är att du skall kunna tillskansa dig nya färdigheter och 
kunskaper i vetenskapligt arbetssätt. Studiehandledning är skriven så att du självständigt kan 
planera uppläggning och innehåll i ditt vetenskapliga arbete  
 
Väl mött! 
 
Daisy Raukola  

 

 
Adress till institutionen 
 
Inst för Hälsovetenskap 
Mittuniversitetet 
831 25 östersund 
alt 
851 70 Sundsvall 

 
Institutionssekreterare  
 
I Östersund - Anki Englund, 063- 16 56 50 
I Sundsvall – Susanne Ståhlberg, 060- 18 89 68 

 
Kursansvariga  
 
Daisy Raukola, universtitetsadjunkt, campus Sundsvall 
Tel: 060-18 85 34 
Fax: 060-18 89 10 
E-post: Daisy.Raukola@miun.se 

 
Examinator 
 
Marianne Svedlund, universitetslektor, campus Östersund 
Tel: 063-16 56 54 
Fax: 063- 16 56 26 
E-post: Marianne.Svedlund@miun.se 
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Kursbeskrivning 
 
Målsättning 
 
Målsättningen med kursen omvårdnad C och därmed det vetenskapliga arbetet är att studenten 
förvärvat fördjupade kunskaper i det valda ämnet och  rapportering av vetenskaplig artiklar. 
Den vetenskapliga rapporten (C-uppsatsen) utgör ett examensarbete. I examinationen ingår, 
förutom uppsatsen, examinationsseminarier som inkluderar respondent-och opponentskap. 
  
Uppsatsen på kandidat- nivå är ett 10- veckors arbete som är studentens första 
sammanställning av vetenskapligt framtagen kunskap. Den dominerande designen inom Miun 
och i samsvar med de flesta andra lärosäten, är litteraturstudier. Målet med detta är att 
studenten skall lära sig formulera en forskningsfråga inom sitt huvudämne och stegvis få 
kunskaper i; riktad sökning i databaser, läsning-kritisk granskning och urval av relevanta 
artiklar i relation till sin forskningsfråga samtidigt får också studenten fördjupning inom 
huvudämnet. 
 
En god hjälp för student/handledare är att utgå från principer för hur en ”state of the art” 
sammanställning växer fram och syntetiseras jmf (Forsberg & Wengström 2008, s169) Det är 
naturligtvis ingen komplett ”state of the art” utan ett arbete som utgår från ett begränsat urval 
av artiklar. Under sammanställningen kan handledaren behöva ge råd och synpunkter hur 
forskningsfrågan kan delas upp i delfrågor, kategorier, teman som gör att redovisningen blir 
tydlig. Det betyder inte att vi stannar vid en enkel sortering utan det krävs också en 

sammanhållen konklusion av artiklarna. På denna nivå bör vi dock undvika att använda 
vetenskapliga metoder som bygger på tolkningar. Dels är materialet ytterst begränsat och 
likaså i de flesta fall erfarenheten. 
 
Förhoppningsvis blir du som sjuksköterska med kandidat examen konsument av vetenskaplig 
litteratur och i framtiden kontinuerligt söker kunskap via forskningsresultat samt använder 
kunskapen i din kliniska verksamhet.  
 
 
 
Lärandemål 
 
För den kommande yrkesfunktionen ska du: 
-kunna söka och kritiskt granska aktuell forskning inom omvårdnad 
-fördjupa dina kunskaper i metodik för forskning och omvårdnad 
-under handledning kunna planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete 
-kunna försvara din studie vid seminarium 
-kunna genomföra kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete som presenteras i 
opponentskap vid seminarium 
 

Handledning 
 
Innan arbetet påbörjas diskuteras projektplanen med  examinerande lärare och handledaren, 
som kan ha synpunkter på såväl uppläggning som tidsplan för studien. Därefter påbörjas 
arbetet som skall genomföras självständigt, men med stöd och vägledning av handledaren, för 
att lära dig forskningsprocessen. Det betyder att du på egen hand ska söka källor, som ska 
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granskas kritiskt och värderas samt analyseras. Boka tidigt handledningstillfällen eftersom din 
handledare kan ha svårt att ge dig tider med kort varsel! 
 
Handledaren skall ge det stöd som krävs för att du ska kunna påbörja, genomföra och avsluta 
arbetet. Stödet från handledaren handlar i första hand om hur du använder och förstår 
metoden, samt strukturen på uppsatsarbetet. Kom ihåg att du/ni är ansvarig för uppsatsen i 
dess helhet, det är du/ni som är författare. Det kan ibland vara svårt att hantera balansgången 
mellan att arbeta självständigt och att vara handledd. Handledarens kritik och synpunkter på 
arbetet ska också värderas kritiskt. 
För att arbetet skall förlöpa så smidigt som möjligt: 
– Boka in handledningstillfällen i god tid 
– Följ din tidsplan.  
– Ge handledaren det underlag som krävs för handledningstillfället i tillräckligt god tid för att 
han/hon ska hinna vara inläst (det är handledaren som får bedöma vad som kan vara ”i 
tillräckligt god tid” beroende på arbetsbelastningen för tillfället) 
– Skriv ner frågor som du vill ha svar på vid handledningen. 
För varje uppsats finns en begränsad tid avsatt för handledning, 5 klocktimmar. Det gäller 
alltså att tiden utnyttjas på bästa sätt! Om du av någon anledning inte blir klar med din uppsats 
på avsatt tid, måste du komma ihåg att din handledare eventuellt tilldelas nya studenter för 
uppsatshandledning och måste prioritera dessa förre den som ”släpar efter”. 
 
Översikt - studieplan 
Tabell 1. Översikt av aktiviteter under kurs i vetenskapligt arbete 
Vecka Aktivitet Kommentar 
04 Kursstart onsdag 21/1 2009 

Seminarium vetenskapligt arbete 
Läs informationen i välkomst 
brevet 

05-07 Eget arbete ev handledning av resp 
handledare 

 

07 Mittseminarium/grupphandledning * 12/2  
11 Omtentamen i Teori och metod  lördag 14/3 2009 
08-11 Eget arbete ev handledning av resp 

handledare 
 

10 Anmälan till examination av uppsats Kontakt med handledare för 
bedömning om uppsatsen 
hinner bli klar 

11 Listor skickas ut till student med uppgift 
om datum tid och opponent. 

 

12 Inlämning av den färdiga uppsatsen till 
examinerande lärare och opponenter 

 

13 Kursstart VFU 15 hp Se nätschema 
14 Examinationsseminarium 1 dag per 

student.  
 

14-15 Rättning av uppsatsen. Inlämning av 
pliktkopia till Susanne Ståhlberg och 
publicering på DIVA 

Inrapportering i LADOK 
efter det att pliktkopia har 
lämnats in. 
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Mittseminarium/grupphandledning* 
 
Till mittseminarium vecka 7  bör ni ha granskat artiklarna och även hunnit börja med 
sammanställa dem i tabell. Syftet med seminariet är att ni tar upp de problem ni har eller har 
haft gällande granskning av artiklar. Dessutom har du möjlighet att få hjälp att gå vidare med 
ditt uppsatsarbete av studenter, handledare och examinerande lärare. Ni kommer att delas in i 
mindre grupper ungefär 10 – 15 studerande per grupp. 
 
 
Examinationsseminariet  
 
Examination sker i form av seminarium  med respondent och opponentskap. Avsatt tid för 
varje uppsats  är 75 minuter inklusive feedback till respondent och opponent. Presentation och 
granskning av uppsatsen beräknas till 45 min. Tid bör därefter ges till övrig publik, samt 
examinerande lärare under seminariets sista del ca 15 min. = 60 min. Därefter träffas 
examinerande lärare, respondent och opponent, samt ev. handledare, enskilt ca 15 min. 
 
Opponenten ansvarar för att tidsplanen håller. Oppositionen skall ske på ett strukturerat sätt. 
Om ni är två författare är ni båda gemensamt ansvariga för uppsatsen i dess helhet. Det 
betyder att båda författarna skall vara beredda på att svara på alla frågor från opponenter, 
tentator och åhörare.  

 
Anmälan 
Du måste anmäla eller bekräfta i god tid vilken vecka du ska examinera ditt vetenskapliga 
arbete (uppsats). Detta är viktigt för att det ska fungera med utskick av uppsatsen till 
opponenter.  
Med anmälantill examination i tabellen nedan avses att ni tillsammans med er handledare 
gör en bedömning av din uppsatsmanus om det är så ”färdigbearbetat och klart” att uppsatsen 
kan vara aktuell för att granskas i ett examinationsseminarium. När ni gjort den bedömningen 
meddelar du till kursansvariglärare om du vill examinera din uppsats eller inte. Dagen för 
anmälan  ses som stopp inför avsett datum därefter sker schemaplanering  och delas ut till 
deltagarna som anmält sig. Inlämningsdagen då skall  uppsatsen skickas/lämnas till de 
opponenter som utsetts samt, examinerande lärare och handledare (helst via E-post som 1 
dokument!!!!) OBS! Att antalet uppsatser per examinationsdag är minimum två och 
maximum fem. Förtur ges till studenter under pågående kurs, ej till ”eftersläntrare” om det 
skulle bli anhopning. 
 
 
Tabell 2  Datum för schemaläggning, inlämning och preliminära datum för examinationsseminarium 
Anmälantill 
examination 

Inlämning Reserverade datum för examinationer av uppsatser 

Vecka11 
Datum 10/3 

Vecka 12  
Datum18/3 

Vecka 14     30/3 – 3/4 En dag  se Tabell nedan 

Vecka 16 
Datum 14/4 

Vecka 17 
Datum 21/4 

Vecka 18      27/4 - 30/4 

Vecka 20 
Datum 19/5 

Vecka  21 
Datum 26/5 

Vecka 22  25/5- 29/5 
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Tabell 3. Exempel på schema för uppsatsseminarier 
 

Datum 
Sal Författare/ 

respondenter 

Ämnesområde Handl 
Exam.  
lärare 

Opponenter 

8.30-9.45      
      
10.15-11.30      
      
12.30-13.45      
      
14.15-15.30      
15.30-16.45      

 
Skrivregler 
 
Använd typsnittet Times New Roman (eller annan Timesvariant) och stilstorlek 12 punkter 
och med 1,5 radavstånd. Använd rubriknivåer enligt Backman (2008,s 49) alternativt de 
förprogrammerade rubriknivåer som finns på institutionens word-program. Använd 
rubriknivåerna logiskt och konsekvent. Använd de marginalbredder som rekommenderas 
d.v.s. 4,5 cm (vänster) resp. 2,5 cm (höger). Tempus kan variera genom hela uppsatsen 
beroende på sammanhanget, men abstrakt skrivs i imperfekt samt med enkelt radavstånd. 
Citat skall vara kursiverade. Vid längre citat görs marginalindragning med 1 cm på båda sidor 
och skrivs med enkelt radavstånd. Ange sida i referensen vid citat. Vid referat till böcker i 
löpande text anges sidnummer, även då det inte är citat. Detta för att underlätta för 
opponenter och tentator att kontrollera uppgifterna, samt en service till läsaren. Uppsatsens 
omfattning uppskattas till 15-20 sidor! 
 
 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsens försättsblad utformas enligt bilaga 1 (eller liknande). 
 
Titel 
 
Bör vara kort och spegla innehållet i rapporten. Ibland är det praktiskt med en huvudtitel som 
ger en bredare upplysning och en undertitel som ger mer detaljer. 
 
Abstrakt 
 
Ett abstrakt är en resumé av rapporten och skall innehålla alla huvudavdelningar; inledning, 
syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. Syftet är att ge en kort sammanfattning som kan 
ge andra en första uppfattning om vad rapporten handlar om, och om forskningen är relevant 
för egna behov och värd att läsa i sin helhet. Abstrakt skall skrivas med enkelt radavstånd, 
innehålla ca 1000 tecken inklusive mellanslag, och skrivs i imperfekt (Backman, 2008, s 38 
). Nyckelord, (4-6 st.) ska avspegla ditt/ert innehåll och metod i arbetet. (skrivs i 
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bokstavsordning – på svenska) Observandum använd vedertagna sökord (se Svensk MeSH) 
som används i databaser när du formulerar dina nyckelord.  
 
Innehållsförteckning 
 
Innehållsförteckning inklusive sidhänvisning. Rubriker skrivs på samma sätt som i arbetet. 
Bilagor utan sidhänvisning. 
 
Introduktion/bakgrund 
 
Introduktion har till uppgift att introducera läsaren i problemområdet och ge en bakgrund till 
det valda problemområdet. Kan skrivas utan rubrik. Introduktionen bör skrivas motiverat och 
logiskt så att den leder fram till den problem – eller frågeställning som gäller för rapporten. 
(Backman, 2008, s 39) 
Introduktionen kan struktureras kring följande punkter enligt Backman (2008, s 40) 

• det här tänkte jag göra 

• det här har man gjort tidigare 

• så här är det jag tänker göra knutet till vad man tidigare gjort/inte gjort (Backman 
2008, s 40) 

 
Bakgrunden till en litteraturöversikt skall vara kort och leda fram till det problemområde 
författaren vill undersöka samt syfte och frågeställningar. Litteraturen skall bestå av annan 
litteratur än den som skall ligga till grund för resultatet. Ett observandum är att vid 
litteraturstudier skall inte resultatdelens utvalda vetenskapliga litteratur ingå i bakgrund. 
Introduktionen skall omfatta max 3 sidor, format A 4  med radavstånd 1,5. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Presentera det övergripande syftet för studien, samt de frågeställningar som används för att 
precisera syftet. Om syftet är vid skall frågeställningarna preciseras noggrant eftersom de har 
en central roll i uppsatsarbetet. Att tänka på vid formulering av frågeställningarna är att de 
inte ska kunna besvaras med Ja eller Nej. 
 
 
Metod 
 
Utifrån syftet och frågeställningar bestäms sökord. Beskriv sökvägar, sökord ange MeSH 
termer/headings och text/ord i fritextsökning. Ange metodik för urval av litteratur och ange 
metoder för värdering samt analysförfarande. 
Vid litteraturstudier preciseras hur urval av den litteratur som utgör resultatet har skett, de 
databaser och sökord som använts, samt anger antalet ”träffar” som sökningarna gett. 
Redogör för vilka kriterier som använts för urvalet av de referenser som ligger till underlag 
för resultatet. Redovisa sökningar som inkluderar referenser i resultatdelen. (Varför valdes 
inte alla?) Observandum artiklar som kvalitetsbedömts och granskats men som inte tagits med 
i studien, skall ni motivera varför de uteslöts det vill säga en bortfallsredovisning. 
 
 Exempel följer i tabell 1 på hur sökningarna kan tydliggöras i uppsatsen (jmf. Friberg, 2006, 
s xxx;  Forsberg & Wengström, 2008, s xxx; Willman & Stoltz, 2002, s xxx). OBS! Ange 
datum för alla sökningar. 
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Tabell 4. Översikt av litteratursökningar, gjorda 2008-12-07, fm. (OBS exempel) 

Databas Avgränsningar Sökord Antal träffar Utvalda 

Cinahl 2000-2007 stroke AND 
nursing AND 
information 

247 6 

Cinahl 2000-2007 family AND 
stroke AND 
hospital 

5 2 

Medline Engelsk, 5 år, 
nursing 
journals 

stroke AND 
nursing AND 
rehabilitation 

79 5 

Medline Engelsk, 5 år, 
nursing 
journals 

nurse AND 
stroke AND 
carer 

10 1 

Medline Engelsk, 5 år stroke AND 
family AND 
rehabilitation 

13 2 

 
Bearbetning 
Under denna rubrik beskriver du hur du har gått tillväga när du inkluderat relevanta studier till 
ditt vetenskapliga arbete jmf Axelsson i (Granskär & Höglund- Nielsen , 2008, s 180) eller 
enligt  (Statens beredning för medicinsk utvärdering /  svensk sjuksköterskeförening 
[SBU/SSF ], 1993 ) 
 
Kvalitetsvärdering och analys 
Artiklarna som är relevanta för din studie skall du granska kritiskt. Med hjälp av 
granskningsmall (Checklista) jmf (Forsberg & Wengström , 2008, s 197) Därefter 
sammanställer du informationen från granskningsmall i   en schematisk översikt. Översikt av 
de artiklar som du inkluderar i din studie och som kommer att utgöra resultatet  i din uppsats. 
Översikten skall innehålla; författare, publiceringsår, land, studiens syfte, design/intervention, 
undersökningsgrupp, metod, resultat, vetenskaplig kvalitet. Exempel ges i tabell 4. (bör helst 
presenteras ”liggande” pga. det begränsade utrymmet). 
 

Tabell 5. Översikt av inkluderade artiklar. (exempel) 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
syfte 

Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

Crane et al. 
2003 
USA 

Att undersöka 
hur anhöriga 
upplevde att 
vårda sina 
närstående i 
palliativt 
skede i 
hemmet 

Kvalitativ N=15 
( N =3) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Anhöriga upplevde att 
palliativvård i hemmet innebar 
svårigheter att anpassa sig till 
den nya situationen, hemmet 
hade ändrat karaktär, blivit 
vårdinrättning. Att det var 
krävande ,de hade konstant 
dåligt samvete, 
 rädsla att lämna hemmet ifall 
något akut skulle inträffa svåra 
smärtor, fallolyckor eller 
dödsfall.  
Det dåliga samvetet ledde till 
social isolering  
och dålig ekonomi eftersom 
närstående var tvungna att ta 
tjänstledigt utan lön och därmed 
fick anpassa utgifterna efter 
inkomst 
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Översikten kan läggas som en bilaga till uppsatsen, om den inte på ett naturligt sätt kan ingå i 
något avsnitt. En resultatöversikt i tabellform kan ge både författarna och läsare god hjälp att 
hålla ordning och reda i resultatredovisningen. Observera att kvalitetsbedömningen behöver 
förtydligas i uppsatsen.  
 
Analys 
Under denna rubrik skall de använda analysmetoderna beskrivas. I litteraturstudier beskrivs 
hur den valda litteraturen analyserats. Beskrivning av analysgången är mycket viktig i 
litteraturstudier. Läsaren ska kunna förstå hur du kommit fram till resultatet ( Friberg, 2006, s 
110) Fokusera på studiernas resultat, läs igenom artiklarna flera gånger så du får en 
känsla för vad de handlar om, identifiera huvudfynden i artiklarnas resultat och gör en 
sammanställning. Vid analysarbetet går man från helhet till delar till en ny helhet (Friberg, 
2006, s. 110 -111). Forsberg och Wengström (2008, s. 163) beskriver analys av vetenskapliga 
texter att det innebär att artiklarna bearbetas utifrån syftet och frågeställningarna. ”Artiklarna 
kan gås igenom utifrån frågeställning 1,2 osv., och respektive artikelns svar på frågan 
redovisas.”( Forsberg & Wengström 2008, s 163) Se även exempel som finns i Forsberg & 
Wengström (2008, s 163). Resultatet i en vetenskaplig artikel kan ge svar på frågeställningen 
från olika infallsvinklar och då kan det vara lämpligt att sönderdela innehållet och presentera 
det under huvudrubriker (kategorier/ teman) och underrubriker (subkategorier/subteman) jmf 
(Friberg, 2006, s. 110). Axelsson i (Granskär & Höglund – Nielsen, 2008, s 173 ) ger exempel 
på hur hon utförde sin litteraturstudie. Glöm inte att referera till Polit och Beck  (2007) och 
framförallt glöm inte att ange referens under analys. Du ser att det finns gott om referenser att 
välja mellan.. 
 
 
Kategori: Anpassning till ny situationen; Subkategorier : förändrad syn på hemmet , 

tjänstgöring utan lön Kategori: Anhörigas känslor Subkategori:  dåligt samvete, rädsla. Etc 
 
För att komma framtill vilka subkategorier/kategorier eller delar som finns i artikelns resultat 
kan du ha hjälp av att göra en tabell ( Tabell 6) . Du ska beskriva tillväga gångssättet under 
analys i löpande  och eventuellt hänvisa till tabell som du lagt som bilaga. 
 
Tabell 6. Analys av huvudresultat ( OBS! Fiktiva exempel) (Tabellen kan du lägga som 
bilaga) 
 
Författare 

 
Huvudresultat 

 
Subkategori 

 
Kategori 

Anhöriga upplevde att palliativvård i 
hemmet innebar svårigheter att anpassa sig 
till den nya situationen, hemmet hade ändrat 
karaktär, blivit vårdinrättning. 

 
Förändrad syn på 
hemmet 
 

 
Anpassning 
 

 Att det var krävande ,de hade konstant 
dåligt samvete, 

 
Dåligt samvete 

Känslor 

 rädsla att lämna hemmet ifall något akut 
skulle inträffa svåra smärtor, fallolyckor 
eller dödsfall.  

 
Rädsla 

Känslor 

Det dåliga samvetet ledde till social 
isolering  och dålig ekonomi eftersom  

 
Ensam 

Isolering 

*Crane et al. 
2003 
USA 

närstående var tvungna att ta tjänstledigt 
utan lön och därmed fick anpassa utgifterna 
efter inkomst 
 

 
Tjänstgöring 
utan lön 

Anpassning 

 



 12 

*En artikel kan återkomma som referens under flera av kategorierna eller subkategorier, 
eftersom en artikel  kan uppfylla flera funktioner, t.ex. bidra med flera olika uppgifter i olika 
aspekter/infallsvinklar i ditt valda ämne.  
 
 
Etiska överväganden  
 
Enligt Forsberg och Wengström (2003, s. xx) bör alltid etiska överväganden göras vid 
litteraturstudier beträffande urval och presentation av resultatet. Målet vid litteraturstudier 
måste vara att behandla urvalet med respekt, och återge resultatet med respekt, för att ge de 
ursprungliga författarna så stor rättvisa som möjligt. Materialet måste därför behandlas på ett 
sätt så att inte det ursprungliga budskapet förvanskligas. Detta är viktigt att tänka på vid 
översättningar och sin egen förståelse, när man använder t ex engelsk litteratur.  
     © Copyright kan förekomma, och tillstånd att få använda, en figur, tabell, modell, 
instrument eller enkät måste då begäras hos konstruktören.  
 
Resultat 
 
Litteraturstudiens resultat skall omfatta vetenskaplig litteratur i form av primärkällor, 
vetenskapliga artiklar. Med vetenskapliga artiklar menas referee bedömda artiklar, (d.v.s. de 
är publicerade i en tidskrift som sänder inskickat manus med anonyma författare för 
bedömning av vanligtvis tre oberoende forskare inom ämnesområdet.)  
 
Resultatet ska presenteras med endast sådana data som har direkt anknytning till 
problemställning/frågan redovisas. Presentationen bör vara kortfattad och överskådlig utan att 
utelämna relevant kunskap/information, resultatet skall organiseras (ej enbart refereras), 
presenteras under kategorier med eventuella subkategorier. Under resultat redovisar du endast 
de data som framkommer från primärkällors resultat. Notera att det under detta avsnitt inte 
ska förekomma några generella slutsatser eller implikationer utan är mer eller mindre 
objektiv, neutral beskrivning av utfallet jmf (Backman, 2008, s 43). 
 
Här nedan ges två exempel på hur resultat kan redovisas. 
Exempel: 
Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 16 vetenskapliga artiklar, fördelat på elva artiklar utförda med 
kvalitativ metod och fem artiklar där kvantitativa metoder tillämpats. Studierna har utförts i följande länder 
Frankrike, Storbritannien, Finland och Sverige. 

 
Här nedan följer två exempel på hur resultatet kan presenteras, fler exempel  presenteras  av Axelsson i  
(Granskär & Höglund- Nielsen, 2008, s 183 ; Friberg, 2006, s. 95, s. 112 och s.122 ) 
 
Alternativ 1. 
Anpassning till ny situation 
Under denna kategori presenteras följande subkategorier förändrad syn på hemmet, tjänstledighet utan lönI 
 
Förändrad syn på hemmet 
Crane och Mc Cain (2003) kvalitativa studie som värderats ha medel (II) kvalitet fann de  att anhöriga upplevde 
att palliativvård i hemmet innebar svårigheter att anpassa sig till den nya situationen, hemmet hade ändrat 
karaktär, blivit vårdinrättning. 

 
Pettersson och Larsson (2006) fann i sin kvalitativa studie som värderats ha hög  (I ) kvalitet att anhöriga 
upplevde att hemmet hade ändrat karaktär,  teknisk apparatur  tog över inredningen i hemmet och de hade svårt 
att anpassa sig till den nya situationen. 
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Tjänstledighet utan lön 
Crane och Mc Cain (2003) studien har presenterats tidigare. Av deras resultat framkom också att anhöriga fick 
försämrad ekonomi på grund av att de fick ta tjänstledigt för att vårda närstående. De upplevde svårighet att 
anpassa sig till de ekonomiska problem detta medförde. 
 
 
Alternativ 2 

Studiernas klassificering och värdering presenteras i bilaga 3. 
 
Anpassning till ny situation 
Under denna kategori presenteras följande subkategorier hemmiljö, ekonomi 
 
Förändrad syn på hemmet 
Anhöriga har svårt att anpassa sig till den nya situationen vid palliativvård i hemmet, de upplevde att hemmet 
hade ändrat karaktär, blivit en vårdinrättning (Crane & Mc Cain , 2003; Pettersson och Larsson, 2006)  
 
Tjänstledighet utan lön 
Crane och Mc Cain (2003) i deras resultat framkom  att anhöriga fick försämrad ekonomi på grund av att de fick 
ta tjänstledigt för att vårda närstående. De upplevde svårighet att anpassa sig till de ekonomiska problem detta 
medförde 

 
Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
Diskussionsavsnittet kan inledas med en kort sammanfattning av vad författaren anser vara 
studiens viktigaste resultat. Under denna rubrik har du tillåtelse att dra slutsatser av, tolka och 
värdera resultatet. Du jämför likheter och/eller olikheter med tidigare erhållna rersultat på 
området och redovisar eventuella teoretiska/praktiska implikationer jmf ( Backman, 2008, s. 
43).Visa tydligt i texten när det är ni själva som anser något. ( tydlighet kan synliggöras 
genom att ange referenser när du jämför eller tolkar resultat) Tänk då på att inte upprepa ordet 
vi hela tiden. 
 
Exempelvis: Resultatet visar…… I resultatet framkom…….En tolkning av resultatet 
är……….och så vidare.  
 
Metoddiskussion 
Därefter följer ett avsnitt med metoddiskussion där författaren reflekterar över om metodvalet 
kan ha påverkat resultatet i någon speciell riktning. Olika metoder lyfter fram olika aspekter 
av problemområdet. Har det uppstått problem under studiens gång genomförande och vad har 
i så fall gjorts för att hantera dem? Ni talar även om vilka fördelar och begränsningar som er 
studie har.  
 
Allmän diskussion/ Slutsats/Reflektion 
Diskussionen kan avslutas med en allmänt hållen diskussion eller slutsats där författaren 
formulerar förslag till fortsatt forskning och/eller åtgärder som bör vidtagas. Har nya frågor 
uppstått som följd av studien? Dessa kan presenteras som förslag för framtida studier. Vilket 
värde eller betydelse har studien för kunskapsutveckling inom omvårdnad i det valda 
ämnesområdet? Dessa förslag skall vara naturligt knutna till de resultat, eller brist på resultat, 
som författaren har redovisat.  
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Referenser 
 
En referenslista skall innefatta de arbeten som använts i uppsatsen. Endast litteratur som 
författaren refererat till skall finns på referenslistan. Referenslistan skrivs enligt Backman 
(2008, s. xxx) eller Friberg (2006, s. xxx) och med enkelt radavstånd i alfabetisk ordning, ej 
med rak högermarginal. Författares inbördes ordning får aldrig ändras från originalet. 
Referenser till lagtexter skall ske till originalet. Underlätta för läsaren genom att sätta en 
Asterix (*) framför de referenser som använts i resultatdelen. 
 
Bilagor 
 
Bilagor läggs efter referenslistan och kan bestå av t.ex. tabeller eller figurer, eller annat som 
ni inte vill, eller kan av tekniska skäl, ha med i löpande text. Bilagorna rubriceras och 
numreras. I uppsatstexten hänvisar ni till bilagans nummer. Om ni lånar en figur eller 
liknande från en källa skall ni ange den exakta referensen direkt under figurtexten. OBS ! att 
copyrightskyddade formulär inte får i sin helhet sättas som bilaga utan författarens tillstånd. 
Bilagor sidnumreras inte i innehållsförteckningen.  

 
Examination 

 
Examination sker i form av seminarium  med respondent och opponentskap. Det 
sammantagna betyget omfattar alltså betyget för din uppsats samt betyg för opponentskap.  
Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. 
 
Examinationsseminarierna tenderar att dra ut på tiden. Därför föreslås att opponenterna 
fokuserar på innehållet och författarnas tydlighet. Undvik därför att ödsla tid på språkliga 
brister som kommatecken, stavfel och liknande såvida dessa inte allvarligt påverkar innehållet 
eller tydligheten i uppsatsen. Dylika korrigeringar kan ni delge författarna genom att helt 
enkelt lämna över ett av er justerat exemplar av deras uppsats. 

Examinationsseminariernas disposition 

1. Examinationen börjar med att författarna får en möjlighet att under ett fåtal minuter 
korrigera eventuella tryckfel eller liknande förargligheter som har betydelse för 
uppsatsens innehåll. Dock skall inte uppsatsen ”skrivas om”. Var kortfattad och ta 
med endast det som påverkar innehållet. Redaktionella aspekter (stavfel, skrivfel etc.) 
skall inte kommenteras om de inte är så allvarliga att de försvårar förståelsen av det 
skrivna. 

2. Opponenterna ger en kort sammanfattning av uppsatsen som koncentreras till det 
centrala i arbetet varför tonvikten bör läggas vid; Vilka är frågeställningarna som 
författarna har avsett att besvara? Vilken metod har använts för att besvara 
frågeställningarna? Vilket huvudresultat har författarna presenterat? Vilka ev. 
slutsatser har författarna dragit? Kontrollera med författarna att uppsatsen har tolkats 
som de har tänkt sig. 

3. Därefter börjar granskningen som består i att opponenterna ställer frågor om arbetet 
och att författarna försvarar sitt arbete genom att besvara dessa frågor. För en dialog! 
Kritiken skall framföras konstruktivt och vara både positiv och negativ. En god attityd 
är att kritiken skall utgå från frågan ”hur skall detta kunna bli ännu bättre”. Använd 
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gärna granskningsmallen som följer (men läs inte frågorna och svara utan använd den 
bara som grund för att ni ”skall arbeta systematiskt”). 

 
Opponenterna bör prioritera sådana frågor som belyser arbetets förtjänster och brister. Ställ 
frågorna och följ upp tankegången med följdfrågor så att respondenterna kan komplettera. 
Lyssna ordentligt på respondenternas svar. Sträva alltid efter att skapa en dialog. 
 
Det skall dock framhållas att seminariet är opponenternas ansvarsuppgift i den meningen att 
det är opponenterna som står för huvuddelen av genomförandet. Opponenterna bör därför 
förbereda sig noggrant för sin uppgift d.v.s. göra en disposition över sina synpunkter och ha 
en struktur i skriven form (”stolpar”) som underlag för seminariet. Opponenterna anger i hög 
grad tonen och stämningen vid seminariet genom sitt sätt att opponera.  
Jmf  (Friberg 2006 , s. 109) 
 
 
Betyg 
Som betyg används sju gradig skala. Under betygsbenämningen anges de specifika kraven för 
vetenskapligt arbetet 
 
A = Framstående 
B = Mycket bra 
C = Bra 
D = Tillfredsställande 
E = Tillräckligt       
Fx = Otillräcklig. Komplettering möjlig     

F=   Otillräcklig  
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Betygskriterier för Omvårdnad –C , vetenskapligt arbete 15 hp 
Grad Benämning Betygskriterier 
A  

Studenten visar framstående 
resultat i förhållande till de 
krav som ställs i 
lärandemålen. 

Nyskapande problemval och uppsatsarbetet är genomfört med hög grad av självständighet. Stort 
vetenskapligt värde. Relevant och omfattande teorianknytning. Väl motiverade avgränsningar. 
Metodens alla delar är väl beskriven och analysen är väl genomförd. Etiska aspekter har på ett 
mycket övertygande sätt motiverats och tillämpats. Diskussionen är väl förankrad i insamlade 
grunddata. En mycket övertygande vetenskaplig argumentation. Stor tydlighet och logik i 
disposition. Språklig stringens. Oklanderlig formalia; stor vetenskaplig noggrannhet, förekommande 
källor är relevanta och källanvisningar är korrekta.  
Vid opponentskapet av annans C-uppsats, har både förtjänster och svagheter diskuterats. Mycket 
relevant prioritering av centrala kontra perifiera problem har gjorts. Tonen är positiv och den 
dialogen som skapats visar på stor konstruktivitet och lyfter uppsatsen kvalitativt. 

B  
Studenten visar mycket bra 
resultat i förhållande till de 
krav som ställs i 
lärandemålen 

Intresseväckande problemval och analys genomförd med stor grad av självständighet. Relevant 
teorianknytning. Väl motiverade avgränsningar. Metod och analys väl beskriven. Etiska aspekter har 
på ett mycket bra och moget sätt motiverats och tillämpats.  Stor tydlighet och logik i disposition. 
Övervägande övertygande vetenskaplig argumentation väl förankrad i grunddata. Språklig stringens. 
Oklanderlig formalia; stor vetenskaplig noggrannhet, förekommande källor är relevanta och 
källanvisningar är korrekta.  
Vid opponentskapet av annans C-uppsats, har både förtjänster och svagheter diskuterats. Tonen är 
positiv och mycket konstruktiv och dialog skapas.  
 

C  
Studenten visar bra resultat i 
förhållande till de krav som 
ställs i lärandemålen. 
 

Relevant problemområde och teorianknytning. Självständigt genomförd analys där frågeställningar, 
problematiseringar och analys hänger samman. Relevant metod- och teorival. Etiska aspekter har på 
ett bra sätt motiverats och tillämpats.  Logisk disposition. Stark koppling till tidigare forskning med 
god vetenskaplig argumentation. Ett gediget arbete utan betydande svagheter. Endast ett fåtal 
mindre språkliga brister. Formalia utan brister; vetenskaplig noggrannhet, förekommande källor är 
relevanta och källanvisningar är korrekta.  
Vid opponentskapet av annans C-uppsats, har både förtjänster och svagheter diskuterats. Tonen är 
positiv och mycket konstruktiv och dialog skapas.  

D  
Studenten visar 
tillfredsställande resultat i 
förhållande till de krav som 
ställs i lärandemålen. 

Relevant ämnesval. Frågeställningar, problematiseringar och analys hänger samman. Relevant 
metod, men begränsad teorianknytning. Etiska aspekter har gjorts och tillämpats på ett acceptabelt 
sätt. Logisk disposition. Koppling till tidigare forskning med vetenskaplig argumentation finns. 
Mindre språkliga brister kan förekomma. Formalia utan större brister; beträffande vetenskaplig 
noggrannhet, förekommande källor är relevanta och källanvisningar är korrekta.  
Vid opponentskapet av annans C-uppsats, har både förtjänster och svagheter diskuterats.  

E *  
Studenten visar tillräckliga 
resultat i förhållande till de 
krav som ställs i 
lärandemålen. 

Relevant ämnesval men begränsad teorianknytning. Relevant metodval och metodbeskrivning. 
Frågeställningar, problematiseringar och analys hänger samman. Etiska aspekter har gjorts och 
tillämpats på ett vagt sätt. Resultaten presenteras organiserade. Svag koppling till tidigare forskning 
och vag vetenskaplig argumentation Språkliga brister kan förekomma. Formalia utan större brister; 
beträffande vetenskaplig noggrannhet, liksom förekommande källor och källanvisningar.  
Vid opponentskapet av annans C-uppsats, har både förtjänster och svagheter diskuterats, utan 
större brister 

Fx *  
Studentens resultat är 
otillräckliga i förhållande till 
de krav som ställs i 
lärandemålen. 
Komplettering möjlig 

Ett eller flera av följande svagheter: Frågeställningar och analys hänger inte samman. Ej relevant 
metodval eller metodbeskrivning. Bristande teorianknytning. Koppling till tidigare forskning 
saknas. Otydlig argumentation. Stora språkliga brister. Formaliafel. 
Vid opponentskapet av annans C-uppsats: uppenbara brister och förtjänster förbises. Direkt 
olämplig prioritering av centrala kontra perifera problem. 

F  
Studentens resultat  är 
otillräckliga i förhållande till 
de krav som ställs i 
lärandemålen. 

Genomgående stora brister. Uppgiften framstår som omöjlig att genomföra inom ramen för 
handledarledd tid. 
Ny tt examinationsseminarium inkl opponentskap. 

E*  Mindre revideringar (justeringar) skall vara åtgärdade inom en (1) vecka efter examinationsseminariet och lämnas till examinerande 
lärare.   
 
Fx * Handledaren fortsätter att vägleda respondenterna tills kompletteringskraven är uppnådda. Därefter gör examinerande lärare en ny 
bedömning. OBS Varje bedömning ses som ett omtentamenstillfälle! Givna kompletteringskrav skall vara åtgärdade inom en (1) månad 
efter examinationsseminariet 
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Kvalitetssäkring av utbildningen 
Uppsatsen till examinerande lärare ska du skicka via urkund, ett system för plagiatkontroll. 
Urkund är skapat för att lättare kunna verifiera plagiat i examensarbeten och därmed en 
kvalitetssäkring för utbildningen. På Mittuniversitets hemsida, http://www.miun.se/urkund 
finner du mer information om de olika sätt du kan använda urkund. Endast examinerande 
lärare har tillgång till plagiatrapport. 
 
 

Obligatorisk publicering i digitala vetenskapliga arkivet (DIVA) 
Från och med höstterminen 2007 är det obligatoriskt för studenten att publicera uppsatsen i 
Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA).  Uppsatsen måste vara rättad, godkänd och 
konverterad till Pdf format för att publicering ska vara möjlig.  Du som student ska själv 
ansvara att din uppsats läggs in på DIVA. Gå till miun:s hemsida, därefter Mittuniversitetets 
publicering och följ instruktionerna www.bib.miun.se/DIVA . Vid problem ta kontakt med 
Britt-Marie Sohlström, Östersund. Tfn  063 – 16 57 29 ;  E- post : britt-
marie.sohlstrom@miun.se 
Förutom publicering på DIVA ska du lämna in en papperskopia så kallad ” pliktkopia” till 
institutionssekreteraren. 
 
Registrering av betyg i LADOK 
För att ditt resultat ska registreras i LADOK måste en ”pliktkopia” vara inlämnad till 
Susanne Ståhlberg. Institutionen är skyldig att arkivera samtliga examinerade uppsatser därför 
kravet på ” pliktkopia” för LADOK registrering.  
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Tfn 060 -  14 85 32 e-post astrid.nystedt@miun.se 
Uppsats för examination skickas via nedanstående adress : 
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Pejlert Anita Prefekt /lektor 
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Uppsats för examination skickas via nedanstående adress : 
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Tfn 060-14 85 15,  e-post hans.feldt@miun.se 
 
Hansson Kersti Universitetsadjunkt 
Tfn 060 14 84 66  e-post kersti.hansson@miun.se 
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Tfn 060-14 85 55 e-post kicki.larsson@miun.se 
 
Lorentzson Inger Universitetsadjunkt 
Tfn 060 – 14 85 25 e-post inger.lorentzson@miun.se 
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Abstrakt 

Sammanfattningen placeras här. Den skall innehålla inledning, syfte, metod, 
huvudresultaten, diskussion och omfatta ca 150 – 200 ord. Skrivs i imperfekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. nyckelord placeras i bokstavsordning (svenska) 
 
 
 
Handledare: namn, titel 

Examinerande lärare: namn, titel 

 
 
 
 
 

 
 
Titel 
 
FÖRFATTARE I BOKSTAVSORDNING 
 
(Detta kan även skrivas centrerat) 
 
 

 
 


