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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 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. Kursen kan också läsas som fristående kurs.  
Undervisningsspråk: Engelska

 

Kursens mål
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna 

 

Kunskap och förståelse
identifiera och kritiskt reflektera över för genusvetenskapen centrala teoretiska
perspektiv på genus, migration och social förändring 
reflexivt diskutera hur intersektionella analyser kan bidra till och utveckla
förståelse av dessa teman 

  

 

Färdighet och förmåga
analysera lokala och globala fenomen på ett systematiskt sätt med hjälp av för
genusvetenskapen centrala begrepp 
aktivt delta i seminariediskussioner, grupparbeten och redovisningar på ett
konstruktivt och självständigt sätt 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVN05, Genusvetenskap: Genus i en global värld, 7,5
högskolepoäng

Gender Studies: Gender in a Global World, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

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



•
•

 formulera genusvetenskapliga frågeställningar 
utifrån en aktuell politisk fråga eller ett organisatoriskt problem utföra en
självständig analys utifrån ett intersektionellt feministiskt perspektiv 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• göra reflexiva bedömningar av olika teoriers relevans för att förstår politiska,
kulturella och vardagliga fenomen inom kursens tematiska områden 

 

Kursens innehåll
 
Kursens syfte är att introducera studenten till genusstudier på avancerad nivå. Under
kursen ges studenten möjlighet att fördjupa sin förståelse för intersektionella
perspektiv i relation till genus, migration, globalisering, makt och förändring. Kursen
tar avstamp i dagsaktuella händelser och studenten gör övningar i feministisk
omvärldsanalys samt i att förbereda och leda seminarier.  

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar och seminarier. 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 hemprov 6,5 hp (betygsskala A-F)  och muntlig
kamratgranskning 1hp (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.

 

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 
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resultat. 
Från betygsskalan ovan undantas momentet Muntlig peer review. Som betyg för detta
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 6,5 hp. 
  

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till masterprogrammet Genus,
migration och social rättvisa, 120 högskolepoäng. Alternativt krävs 150
högskolepoäng inklusive examensarbete inom något samhällsvetenskapligt eller
humanistiskt huvudområdet. Alternativt krävs att studenten är antagen till
masterprogram i Public Health,120 högskolepoäng, masterprogram i Middle Eastern
Studies, 120 högskolepoäng, masterprogram i Asian Studies, 120 högskolepoäng eller
är antagen till ett masterprogram i  något samhällsvetenskapligt ämne. 
Vidare krävs muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B
från svenskt gymnasium eller motsvarande. Ekvivalering genomförs i enlighet med
nationella riktlinjer. 
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Prov/moment för kursen GNVN05, Genusvetenskap: Genus i en global

värld
 

Gäller från H17

 
1601   Hemprov, 6,5 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1602   Muntlig kamratgranskning, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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