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Kursplan - Forskarutbildningskurs 

Hälsa och välfärd – Perspektiv på rättvisa, 

tillgänglighet och delaktighet, 7,5hp 

Health and Welfare – Perspectives on Equity, access and 
Participation, 7,5 credits 
 

Kurskod FHVV014 

Beslutsdatum  2022-05-23 

Beslutsinstans  Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Giltig från  Höstterminen 2022 

Ämnesområde  
Vårdvetenskap, Hälsovetenskap, 
Fysioterapi, Socialt arbete, 
Arbetslivsvetenskap 

Huvudområde   Hälsa och välfärd 

Kursnivå Forskarutbildning 

Språk Engelska 

Betyg Tvågradig skala 

Särskild behörighet 

Kandidatexamen inom något av ämnesområdena folkhälsovetenskap, 
vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 
omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap, fysioterapi, socialt 
arbete, sociologi, psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs 
svenska B/svenska 3 samt engelska B/engelska 6. I de fall kursen ges 
på engelska görs undantag från svenska B/svenska 3.  

Syfte 

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper 
om forskning inom hälsa och välfärd relaterat till rättvisa, 
tillgänglighet och delaktighet. Vidare syftar kursen till att studenten 
ska kunna applicera denna kunskap inom aktuella och framtida 
samhällsutmaningar inom det egna forskningsprojektet. 
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Lärandemål 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

1. analysera och kontrastera begreppen rättvisa, tillgänglighet och 
delaktighet utifrån olika teoretiska och ideologiska perspektiv 

2. analysera och kritiskt diskutera aktuell forskning om rättvisa, 
tillgänglighet och delaktighet i relation till det egna 
forskningsprojektet 

3. kritiskt diskutera styrdokument som berör rättvisa, tillgänglighet 
och delaktighet inom hälsa och välfärd 

4. argumentera för hur forskning inom det egna avhandlingsarbetet 
kan bidra till att möta samhällsutmaningar relaterat till rättvisa, 
tillgänglighet och delaktighet 

Innehåll 

• Innebörder av begreppen rättvisa, tillgänglighet och delaktighet 

Ideologiska och teoretiska perspektiv på begreppen rättvisa, 
tillgänglighet och delaktighet 

• Tillämpning av begreppen rättvisa, tillgänglighet och delaktighet 
inom olika forskarutbildningsämnen 

• Analys av styrdokument i form av lagtexter, nationella 
folkhälsomål och målområden, samt globala mål för hållbar 
utveckling, i relation till rättvisa, tillgänglighet och delaktighet 

• Nutida och framtida samhällsutmaningar i relation till rättvisa, 
tillgänglighet och delaktighet inom hälso- och välfärdsområdet. 

Särskild behörighet 

Ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd eller 
motsvarande. 

Examination 

INL1, Inlämningsuppgift, 3hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd 
(G) 
INL2, Inlämningsuppgift, 3hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd 
(G) 
SEM1, Seminarium, 1,5hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). 

Antal omprov som ges: 5 
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Betygskala 

Godkänd (G) eller Underkänd (U) 

I denna kurs tillämpas de allmänna reglerna och riktlinjerna om 
bedrägeri och störning vid Mälardalens universitet. För mer 
information se mdu.se, och Bedrägeri och störning. 

Litteratur 

För information, vänligen kontakta ansvarig akademi 


