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Kursens innehåll

I kursen ges en introduktion av grundläggande genusvetenskapliga perspektiv och vilken betydelse genus har
i olika sociala praktiker. Särskilt uppmärksammas hur genus konstrueras i vård, hälsa och lärandesituationer.
Kursen berör hur genus som samhällelig maktstruktur både vidmakthålls och utmanas.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- beskriva och förklara grundläggande genusvetenskapliga perspektiv,
- reflektera över genus betydelse i vård/hälsa och lärandesituationer,
- analysera hur genus som samhällelig maktstruktur vidmakthålls och utmanas i vård/hälsa och
lärandesituationer.
Undervisning

Undervisningen sker dels campusförlagd i form av föreläsningar och seminarier, dels på distans med stöd av
lärplattform. Kursen innehåller obligatoriska uppgifter som redovisas muntligt eller skriftligt. För detaljerad
information se studiehandledning för kursen.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom två skriftliga individuella examinationer. För detaljerad information se
studiehandledningen för kursen.
Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala:
Godkända betyg (i fallande ordning)
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A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E på de skriftliga individuella examinationerna samt
genomförda och godkända obligatoriska uppgifter.
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.
F och Fx är underkända betyg. För betyget F gäller omprov, för Fx ges komplettering inom två veckor efter
att kompletteringsuppgift har meddelats av examinator, därefter gäller omprov.
Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas
Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få
en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till ansvarig
studierektor
Övergångsbestämmelser

När en kurs inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna UE4004 och VPG06F.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och presenteras två månader innan
kursstart på institutionens webbplats.

Sidan 2/2

