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Innehåll
Kursen fokuserar på kunskaper av betydelse för vårdande sammanhang utifrån Merleau-Pontys filosofi om den levda kroppen.
Områden som behandlas är kunskapssyn inom fenomenologi och Merleau-Pontys fenomenologi, i synnerhet kroppens
fenomenologi. Vidare belyses perspektiv på ”helhetssyn” utifrån Merleau-Pontianska begrepp, Livsvärld och Embodiment
samt Intersubjektivitet och vårdande. Tillämpning av Merleau-Pontys tänkande problematiseras i vårdande hållning och vård
handlingar.
Mål
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
 förklara den fenomenologiska traditionens kunskapssyn och dess betydelse för kunskapsutveckling inom
vårdvetenskap,
 analysera Merleau-Pontys mest bärande begrepp utifrån sedvanliga filosofiska aspekter (epistemologi, ontologi) och
relatera dessa till ett vårdande sammanhang,
 utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv formulera hur beskrivningen av den levda kroppen ökar förståelse för
patienternas livsvärld vid ohälsa och sjukdom,
 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig
källhänvisningsteknik där olika perspektiv på kursspecifik fråga belyses.
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
 tillämpa delar av Merleau-Pontys filosofi på olika fenomen inom eget arbetsfält/ forskningsområde,
 kunna kommunicera till andra, på olika nivåer (forskarkollegor, arbetskamrater, patienter) vad ett fenomenologiskt
perspektiv kan tillföra i vårdande sammanhang.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
 problematisera och värdera ett fenomenologiskt perspektiv i förhållande till vårdandets teori och praxis.

Undervisningsformer
Undervisningen består av ett fåtal föreläsningar, enskilda studier och reflektionsseminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första
tentamenstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då
examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats.Så kallade ”uppsamlingstentamen”, erbjuds
ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
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 akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs
webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. 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 akademins webbplats.
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.
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