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Kursplan - Forskarutbildningskurs 

Teorier, modeller och begrepp, 7,5hp 

Theories, Models and Concepts, 7,5 credits 
 

Kurskod   FHVV004 

Beslutsdatum  2012-08-31 

Beslutsinstans  Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Giltig från  Höstterminen 2017 

Ämnesområde 
Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap, 
Fysioterapi, Socialt arbete och 
Arbetslivsvetenskap 

Huvudområde   Hälsa och välfärd 

Kursnivå Forskarutbildning 

Språk  Engelska 

Betyg Tvågradig skala 

Reviderad 2017-07-07, 2020 05 29, 2022-05-23 

Särskild behörighet 
Kandidatexamen inom något av ämnesområdena folkhälsovetenskap, 
vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 
omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap, fysioterapi, socialt 
arbete, sociologi, psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs 
svenska B/svenska 3 samt engelska B/engelska 6. I de fall kursen ges 
på engelska görs undantag från svenska B/svenska 3.  

Syfte 
Kursen syftar till att ge doktoranden fördjupade kunskaper om 
teorier, modeller och begrepp av relevans för hälsa och 
välfärdsområdet och specifikt inom det egna 
forskarutbildningsämnet, samt med ytterligare fördjupning i det egna 
doktorandprojektet.  
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Lärandemål 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  
1. Kritiskt urskilja och jämföra teorier, modeller och/eller begrepp 

som är relevanta för de egna forskarstudierna 
2. Utvärdera de epistemologiska grunderna av vald teori, modell 

eller begrepp 
3. Argumentera för vald teoris relevans för det egna 

forskningsprojektet 
4. Granska och utvärdera aktuell teori i andra forskningsprojekt 
5. Argumentera för behovet av teoretisk- och/eller 

begreppsutveckling av ett fenomen inom hälsa och välfärd 

Innehåll 
Kursen består av vad som utmärker valda teorier, modeller och 
begrepp, utveckling av teorier, modeller och begrepp samt 
utvärdering av teoriers- modellers- och begrepps epistemologiska 
grunder.  

Undervisningsmetod 
Kursen är en läskurs på distans med föreläsningar och seminarier, 
handledningar genom en webbaserad undervisningsplattform. 

Examination 
INL 1, 3,5hp, är en individuell skriftlig inlämningsuppgift där vald 
teori/modell/begrepp presenteras, kritiskt granskas och utvärderas 
samt att det finns en argumentation avseende användbarheten i det 
egna forskningsprojektet (lärandemål 1-3). Uppgiften presenteras och 
diskuteras vid ett seminarium, SEM1, 1 hp, betyg U/G.  
 
INL2, 2 hp, är en gruppuppgift där gruppens medlemmar identifierat 
och argumenterar för behovet av utveckling av teoretisk- och/eller 
begreppsutveckling av ett fenomen inom hälsa och välfärd vilket 
presenteras i form av en forskningsplan (lärandemål 4-5). Uppgiften 
presenteras och diskuteras vid ett seminarium, SEM2, 1 hp, betyg 
U/G. 
 
Antal omprov som ges: 5 
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Betygsskala 
Godkänd (G) eller Underkänd (U) 
 
I denna kurs tillämpas de allmänna reglerna och riktlinjerna om 
bedrägeri och störning vid Mälardalens universitet. För mer 
information se mdu.se, och Bedrägeri och störning 

Litteratur 
För information, vänligen kontakta ansvarig akademi. 
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