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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå och Engelska 6

Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

analysera relevanta begrepp och använda teorier med koppling till etik, 
vetenskapsteori och vetenskapskritik samt motivera deras giltighet i 
kunskapsproduktion inom global hälsa.

•

ur olika perspektiv såsom mångfald, makt, genus och etik analysera brott mot 
mänskliga rättigheter och ge exempel på hälsorelaterade kopplingar.

•

exemplifiera hur genus och andra maktordningar och målen för hållbar 
utveckling (Sustainable development goals) är kopplade till global 
rättvisa/orättvisa i relation till hälsa/ohälsa.

•

självständigt kunna tillämpa etiska teorier och begrepp i studiedesign för att 
kunna designa en etiskt hållbar studie.

•

Innehåll

Etik•



Global rättvisa•
Globalt perspektiv•
Vetenskapsteori•
Vetenskapskritik•
Epidemiologi•
Studiedesign•
Genus och makt•
Mångfald/intersektionalitet•
Hållbar utveckling•
Global hälsa•

Undervisningsformer
Undervisningen genomförs på engelska via lärplattform och utgörs av: 
- enskilt arbete 
- föreläsningar

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Kursen är indelad i fyra olika delmoment och examineras med fem enskilda skriftliga 
hemtentamina.Hemtentamina 1-4 gäller delmoment 1-4, och bedöms med betygsskalan 
G-U. Hemtentamina fem är ägnad åt att kursdeltagarna ska tillämpa de kunskaper de 
förvärvat inom kursen som helhet. För godkänt betyg på hemtentamina fem (AE) ska de 
förväntade studieresultaten vara uppnådda. Kursbetyg bestäms med hänsyn tagen till 
betyget på hemtentamina fem samt betyg G på delmoment 1-4.Kursens betygskriterier 
framgår för varje examinationsuppgift och utgör underlag för betygssättning.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen återkopplas till de studenter som 
genomfört kursen och till de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt.
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