
 
Senaste upplagan av litteraturen används alltid i kursen. / The latest edition of the
literature is always used in the course. 

 
Val och omfattning av litteratur relevant för ämnesområdet och vald ansats bestäms i
samråd med handledaren. / Selection and extent of literature relevant to the subject
field and selected approach is decided in consultation with the supervisor. 

 

 
Exempel på litteratur / Examples of literature: 

 
Björk, J. Praktisk statistik för medicin och hälsa. Stockholm: Liber. 

 
Creswell, J. W. & Creswell, J.W. Qualitative inquiry and research design: choosing
among five approaches. Tousand Oaks: SAGE Publications. 

 
Henricson, M. (Red.). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom
omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 
Malterud, K. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. Lund:
Studentlitteratur. 

 
Polit, D. F. & Beck, C.T. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing
practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

 
Alternativ utifrån studentens metodinriktning: / Or, depending on the
student’s method of choice: 

Litteraturlista för SVÄM52, Magisteruppsats inom omvårdnad
med inriktning vård av äldre (examensarbete) gällande från och

med höstterminen 2015
Litteraturlistan är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning  2015-

09-02 att gälla från och med 2015-09-02



 
Altman, D. G. Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall. 

 
Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. Reflective lifeworld research. Lund:
Studentlitteratur. 

 
Forsberg, C. & Wengström, Y. Att göra systematiska litteraturstudier: värdering,
analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. 

 
Granskär, M. (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund:
Studentlitteratur. 

 
Hartman, J. Grundad teori teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur.  

 
Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 
Pallant, J. SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using I BM SPSS.
Berkshire: McGraw-Hill.  

 
Van Manen, M. Researching lived experience: human science for an action sensitive
pedagogy. Ontario: Althouse Press. 

 

 
Övrig litteratur / Additional literature 

 
Avhandlingar och vetenskapliga artiklar tillkommer. Dessa specificeras i kursbok på
kurssidan i lärplattformen Moodle. / There will also be theses and scientific papers.
These are specified in the study guide found on the course page in the learning
management system Moodle. 
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