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Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: 

Byte av viss litteratur, ändring av examinationsuppgift 1. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat 

samt fritextsvar): 

I flera av frisvaren finns uttryck som ”jag kom ut som en annan människa” , ” har förändrat 

mitt tankesätt” ”fått ny kunskap om hur jag själv tänker och agerar i vissa situationer, är ju en 

del av genusordningen”, ”har utvecklats på flera plan, har lärt mig så otroligt mkt” ”jag 

kommer att ta med mig genustänket i fortsatta studier och yrket”. 

På frågan om vad som ska behållas i kursen svarar ett par ”allt”, några tycker exuppgift 2 var 

särskilt bra, litteratur som nämns som särskilt bra är Ambjörnsson och Hirdman. 

På de kvantitativa frågorna ger mellan 8 och 10 högsta betyg på frågorna. 
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Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat 

samt fritextsvar): 

En av studenterna anser inte att hen har utvecklat analytiskt tänkande mer än i liten grad, en 

anser inte att Mondo fungerar bra som informationssajt. Menar att Filsamling skulle kunna 

delas in i fler underavdelningar. En student efterfrågar en ökad koppling mellan genus och 

vård och omsorg. Två anser att det är för mkt litteratur. 

Lärarnas analys av kursens genomförande: 

Det är ganska vanligt att den här kursen ger mycket nya tankar och idéer, särskilt när 

studenterna inte tidigare stött på så mycket teoretisering om genus. Den gär gången blev det 

särskilt tydligt att flera blev starkt engagerade och seminarierna var mkt bra och 

diskussionsrika.  

Slutsatser samt förslag till förändringar: 

På den obligatoriska listan är det inte ngn direkt koppling till vård eller hälsa, eftersom så 

många olika grupper går kursen, t ex de som läser hälsopedagogik. Däremot finns många 

titlar att välja på den valbara listan. Men kommer någon bra litteratur som har koppling till 

vården så skulle den möjligen kunna ersätta. Alternativt kan en artikel läggas till, Helenas 

och min?   

 


