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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap 2019-02-13 att
gälla från och med 2019-03-15, höstterminen 2019.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som en fristående kurs i genusvetenskap. Kursen riktar sig i huvudsak till
yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård.  
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
För godkänt resultat ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
Redogöra för och applicera genusvetenskapliga teorier i analyser av relationen
mellan kropp, hälsa och samhälle 
Uppvisa kännedom om centrala teman och begrepp inom genusvetenskapliga
debatter kring förhållandet mellan biologiska och sociala faktorer som påverkar
individers och gruppers hälsa 
Redogöra för centrala teman och begrepp i genusvetenskaplig forskning om
vårdprofessioner och sjukvårdsorganisation 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVB10, Genusvetenskap: Det jämlika vårdmötet, 7,5
högskolepoäng

Gender Studies: Health Professional-Patient Communication:
Equality in Health Services., 7.5 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
Med grund i genusvetenskaplig forskning självständigt identifiera på vilka sätt den
egna yrkesutövningen kan gagnas av intersektionella perspektiv på vård och hälsa 
Utifrån genusvetenskapliga begrepp och i relation till egna yrkeserfarenheter
reflektera kring hur möten mellan olika kategorier av vårdgivare och patienter kan
bli mer jämlika   

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Skriftligen och muntligen reflektera kring hur förvärvade kunskaper om genus,
intersektionalitet och vård kan omvandlas till konkreta insatser för att öka
jämlikheten inom sjukvården 

 

Kursens innehåll
 
Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och
undersöker frågor om relationen mellan olika sociala relationer och arrangemang
(med fokus på genus, etnicitet, klass och sexualitet samt ojämlikhet på olika
samhälleliga nivåer) och hälsa. Genusvetenskapliga perspektiv på relationen mellan
det kroppsliga och det sociala introduceras och analyseras. Kursen behandlar vidare
frågor om hur maktrelationer och formella och informella hierarkier formar
sjukvårdens organisation och vilka effekter detta får för såväl vårdgivare som
patienter. Kursen ger kursdeltagare träning i att reflektera kring hur olika sociala
maktrelationer (särskilt med avseende på genus, klass, etnicitet och sexualitet) kan få
effekter för individers och gruppers hälsa, liksom vårdgivares roll i att såväl återskapa
som motarbeta sådana processer. Kursdeltagarnas ges på så sätt verktyg att
identifiera hur de i den egna yrkesutövningen kan beakta och söka häva effekten av
kopplingen mellan samhällelig ojämlikhet och individuella patienters ohälsa. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. 
  
Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Seminariedeltagande sker på ett av två sätt:
genom fysiskt deltagande eller genom deltagande online. Instruktioner för online-
seminarier ges i kursinstruktion. För examinationsseminarium gäller obligatorisk
närvaro i sal. 
  

 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom en självständig rapport 6 hp (betygskala U – VG) samt
genom muntlig presentation av egen rapport och granskning av annan kursdeltagares
rapport under examinationsseminarium 1,5 hp (betygskala U – G). 
Kursbetyg avgörs av det betyg studenten erhållit på examinationsmomentet
självständig rapport. 
 
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
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samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det 
gångna läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större
förändring eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på 
samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i
enlighet med gällande kursplan. 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
 
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen. För betyget väl godkänd krävs dessutom att lärandemålen är särskilt väl
tillgodosedda / studenten uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild
analytisk förmåga. (eller alternativ formulering). 
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 
  

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet
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Prov/moment för kursen GNVB10, Genusvetenskap: Det jämlika vårdmötet
 

Gäller från H19

 
1901   Rapport, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902   Muntlig presentation, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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