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Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
Qualitative Method with focus on Lifeworld Theory
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Innehåll
I kursen behandlas kvalitativ forskning på livsvärldsteoretisk grund, dess ontologi, kunskapsteori, med utgångspunkt i
fenomenologisk och hermeneutisk filosofi. Vidare bearbetas metoder för datainsamling och genomförande av
innebördsanalyser. I kursen behandlas också betydelsen av hållbar vårdutveckling på livsvärldsteoretisk grund samt vikten av
ett forskningsetiskt resonemang. För övrigt ingår också i kursen att kritiskt förhålla sig till innebörden av begreppen validitet,
reliabilitet och generaliserbarhet i livsvärldsforskning.
Mål
Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper i kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund i relation till hållbar
vårdutveckling. Fokus läggs på innebördssökande analyser.
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 beskriva och analysera ontologiska samt kunskapsteoretiska utgångspunkter för kvalitativ forskning på
livsvärdsteoretisk grund,
 beskriva innebörden av väsentliga begrepp för livsvärldsforskning.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 planera och genomföra en kvalitativ design på livsvärldsteoretisk grund,
 genomföra datainsamling i form av livsvärldsintervju,
 reflektera och kritiskt granska livsvärldsintervjuer,
 genomföra en innebördsanalys,
 tillämpa och reflektera över begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i livsvärldsforskning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
kritiskt granska och värdera forskningsresultat på livsvärldsteoretisk grund,
 föra forskningsetiskt resonemang genom hela forskningsprocessen,
 värdera och argumentera för betydelsen av kvalitativ forskning avseende hållbar vårdutveckling.

Undervisningsformer
Föreläsningar, reflektionsseminarier samt olika former av tillämpningsövningar enskilt och i grupp. Genom föreläsningar ges
en översikt av kursens innehåll, orientering om aktuella frågeställningar och perspektiv inom livsvärldsforskning samt stöd för
bearbetning av kurslitteratur. Kursen innehåller en workshop där studenten under handledning arbetar med livsvärldsintervju
och innebördsanalys i mindre grupper.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
- Workshop
- Enskild essä
- Skriftlig inlämningsuppgift enskilt och i par

Studenten har rätt till fem tentamenstillfällen, varav tre tillfällen inom kursens ram och ytterligare två inom ett år. Student som
underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se
högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt institutionsspecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs
respektive VHBs webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare
(examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och
utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på institutionens webbplats.
Studenter har rätt att vara representerade i institutionens beredande och beslutande organ.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.
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