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Beslut

Kursplanen fastställdes av styrelsen för Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms
Universitet/Karolinska institutet 2010-05-04 och är senast reviderad av styrelsen vid Institutionen för
folkhälsovetenskap 2019-03-05.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet i form av en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (fil
kand) i sociologi, psykologi, folkhälsovetenskap, medicin eller motsvarande samt Engelska B eller
motsvarande. För utländska studenter gäller motsvarande eller något av följandeprov. Cambridge CPE och
CAE: Pass. IELTS : 6.0 (ingen del av provet under 5.0). TOEFL (paper based): 550 (lägst betyg 4 på den
skriftliga delen). TOEFL (computer based): 213. TOEFL (internet based): 79.
Kursens uppläggning
Provkod
T321

Benämning
Välfärdsstat, socialpolitik och hälsa

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen inleds med att uppmärksamma välfärdsstatsforskningen och anlägger ett historiskt och komparativt
perspektiv som i mycket utgår från olika länder och olika välfärdsmodeller. Kursen kommer att behandla hur
välfärdsstatens institutionella egenskaper och program kan påverka stratifieringsprocesser och hälsa. Fokus är
här främst på hur socialpolitik kan tänkas påverka sociala bestämningsfaktorer till hälsa såsom påverkan på
könsskillnader, resursfördelning och fattigdomsrisker.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- Beskriva olika sätt att fånga välfärdsstaters aktiviteter och egenskaper (regimansats, utgiftsansats och
institutionell ansats) samt redogöra för olika för- och nackdelar med dessa.
- Redogöra för hur socialpolitik och annan välfärdspolitik kan påverka social stratifiering och
resursfördelning.
- Analysera och kritiskt värdera hur socialpolitik och annan välfärdspolitik kan påverka hälsoutfall och
hälsoojämlikhet med speciell tonvikt på vilka typer av mekanismer som kan vara verksamma.
- Reflektera över den vetenskapliga processen i relation till den egna kompetensutvecklingen inom området
Folkhälsovetenskap.
Undervisning
Sidan 1/3

Undervisningen kommer att baseras på föreläsningar kombinerat med gruppdiskussioner. Närvaro vid ett
examinationsseminarium är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgift.
Undervisningen sker på engelska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, vilken finns tillgänglig senast en månad före
kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift och en hemtentamen. Den individuella
inlämningsuppgiften ska redovisas vid ett examinationsseminarium med obligatorisk närvaro. I
examinationen ingår även att kommentera på en annan students individuella uppgift, samt aktivt delta i
diskussioner under detta seminarium. För studenter som missat det obligatoriska seminarietillfället krävs
istället en extra inlämningsuppgift.
Hemtentamen betygssätts med en målrelaterad sjugradig betygsskala (A-F). Den individuella
inlämningsuppgiften och deltagandet vid examinationsseminariet bedöms enligt en tvågradig betygsskala (U
= Underkänd, G = Godkänd). Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna
framgår av betygskriterierna.
Examinationen sker på engelska.
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
b) Betygsättning på kursen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A=Utmärkt
B=Mycket bra
C=Bra
D=Tillfredsställande
E=Tillräckligt
Fx=Underkänd, något mer arbete behövs
F=Underkänd, mycket mer arbete behövs
Den individuella inlämningsuppgiften kommer att bedömas enligt en tvågradig betygsskala: godkänd (G)
eller ej godkänd (U).
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på hemtentamen samt godkänt betyg på de
individuella inlämningsuppgifterna och deltagandet vid seminarierna.
e) För varje kurstillfälle erbjuds två examinationstillfällen. Den termin kurstillfälle saknas erbjuds ett
examinationstillfälle.
Studerande som fått underkänt betyg på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till studierektor.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om
studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betyget A-E.
Vid godkänd komplettering av brister som gäller förståelsekaraktär används betyget E.
Om kompletteringen av betyget Fx bedöms som underkänd används betyget F.
Komplettering av betyget U till G på de individuella inlämningsuppgifterna och deltagandet vid seminarierna
kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänd.
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Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd eller väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en period
av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Övrigt

Plagiat, fusk och självplagiat är förbjudet i samband med alla delar av kursen. Misstanke om dess förekomst
kommer att rapporteras till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på www.su.se/publichealth senast två månader före
kursstart.
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