
 
 

     Borås våren  2015 

 

 

 

Välkommen till fristående kurs Vetenskaplig teori och metod 4,5 hp, vid Högskolan i 

Borås. 

 

Tid: tisdagen den 1 december 2015 kl. 09.00-17.00 

Lokal: anges på TV-monitor i högskolans entré 

 

 

Kursen består av campusförlagda och webbbaserade föreläsningar mellan vecka 49- 2015 och 

vecka 02- 2016. Inför campusträffen 8/12 2015 ska du som har valt den kvalitativa 

metodfördjupningen förbereda dig genom att göra en provintervju enligt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiehandledning och schema för kursen läggs ut på lärplattformen Ping Pong två veckor 

innan kursstart. Övrig information om kursens innehåll och upplägg får du i samband med 

introduktionen. Ta gärna del av kursplan och litteraturlista för kursen, dessa finner du via: 
 

http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/   Fristående kurser  Kurstorg HT15 

(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Gå till: Student  Mina studier  Kurs- och programtorget  

Fristående kurser/Program välj kurs)    

 

Tänk på att du måste skapa ditt studentkonto/ID och registrera dig på kursen!  

 

Lärplattformen Ping Pong är ett viktigt redskap för studenter. Där kan du under kursens gång 

hämta aktuell information om kursen. Där återfinns också kursplan, schema och ev. 

föreläsningsmaterial.  

 
Här hittar du viktig info inför dina studier: http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/  

(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Gå till: Student Ny student Steg för steg guide) 

 

 

Än en gång välkommen till kursen! 

 
Varma hälsningar 

 
Birgitta Wireklint Sundström   Sepideh Olausson 

birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se  sepideh.olausson@hb.se  
 

 
Genomför en provintervju med någon i din närhet som är villig att vara din 

provinformant, gärna någon som arbetar inom vården (eller en klasskamrat). 

Syftet med vår fingerade studie är att beskriva innebörderna av fenomenet 

tröst. Använd följande ingångsfråga; ”Vad betyder tröst ur ett 

vårdarperspektiv för dig?” Följ upp din fråga genom följdfrågor som t.ex. 

”kan du ge exempel på ett tillfälle du har tröstat en patient eller närstående?” 

eller ”Vill du utveckla det lite mer?” eller ”vad innebär det för dig”.   
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