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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2016-11-24 att
gälla från och med 2017-03-15, höstterminen 2017.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som en obligatorisk kurs inom masterprogrammet i Genus, migration och
social rättvisa, 120 högskolepoäng.  
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna 

 

Kunskap och förståelse
  

redogöra för och applicera för genusvetenskapen relevanta teorier kring
samband mellan ojämlikhet, hälsa och samlevnad  
uppvisa fördjupad kännedom om hur ojämlikhet, hälsa och samlevnad kan
samspela på individ-, grupp- och samhällsnivå 

  

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVN08, Genusvetenskap: Globala processer, lokala
förändringar - Ojämlikhet, hälsa och samlevnad, 7,5

högskolepoäng
Gender Studies: Global Processes, Local Change - Inequality,

Health and Convivality, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav



•
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•

 

Färdighet och förmåga
  

resonera kring hur samhälleliga arrangemang för samlevnad och
erkännande inverkar på individers och gruppers förmåga att skapa sig och
uttrycka identitet, autonomi, välbefinnande och delaktighet 

  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  

urskilja, reflektera kring och skriftligt och muntligt kommunicera sina kunskaper
om ojämlikhet, hälsa och samlevnad och hur dessa kan samspela 
reflektera kring hur dessa kunskaper kan bidra till ökad jämlikhet i samhället.  

 

Kursens innehåll
 
Kursen ger studenten fördjupad träning i att analysera hur människor verkar
tillsammans och vilka effekter olika samlevnadsstrukturer och former för
erkännande ger för individer och grupper.  Kursen undersöker frågor kring kopplingar
mellan jämlikhet och ojämlikhet, hälsa och samlevnad. Begreppet samlevnad utforskas
under kursens gång som samhälleliga arrangemang som begränsar och/eller möjliggör
erkännandet av olika identiteter och levnadssätt och som har bäring på processer
kring exkludering och inkludering. Stor vikt läggs vid utforskandet av effekter av
sådana arrangemang och processer på människors hälsa och upplevelser av hälsa.  

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Studiebesök och
kortare resor kan förekomma. 
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat
genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som missat
undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant. 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom ett hemprov 5,5 hp (betygsskala A-F) samt en muntlig
redovisning 2 hp (betygsskala U-G).  
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen  genomgått en större förändring eller
upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter
erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E har studenten visat ett 
tillräckligt resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För
betyget C har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett
mycket bra resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt 
resultat. 
Från betygsskalan ovan undantas momentet muntlig redovisning. Som betyg för
dettaa moment används någon av beteckningarna Godkänd eller Underkänd. För
betyget Godkänd ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visa ett otillräckligt resultat. 
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 
 
Kursbetyg avgörs av studentens betyg på examinationsmomentet hemprov 5,5 hp. 
  

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till masterprogrammet  Genus,
migration och social rättvisa, 120 högskolepoäng. 
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Prov/moment för kursen GNVN08, Genusvetenskap: Globala processer,

lokala förändringar - Ojämlikhet, hälsa och samlevnad
 

Gäller från H17

 
1601   Hemprov, 5,5 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1602   Muntlig redovisning, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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