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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.  
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 centrala kulturanalytiska
begrepp 
Redogöra för och applicera för genusvetenskapen centrala tankegångar inom
postkolonial teoribildning 

 

Färdighet och förmåga
Producera text inom olika genrer med olika publiker och därigenom skapa
fördjupad genreförtrogenhet 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVN09, Genusvetenskap: Globala processer, lokala
förändringar - Kultur, 7,5 högskolepoäng

Gender Studies: Global Processes, Local Change - Culture, 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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Utifrån samtida kulturella fenomen utveckla teoretiska resonemang där relationen
mellan lokala och globala strukturer analyseras 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Analytiskt och reflexivt diskutera etiska spörsmål i relation till kulturell
representation, erkännande, och rättvisa 
  

 

Kursens innehåll
 
Kursen undersöker globaliseringens kulturella uttryck utifrån feministiska
postkoloniala perspektiv. Stor vikt läggs vid frågor om representation, språk, makt,
erkännande, och rättvisa. Kursen analyserar vilka berättelser/uttryck som ges plats i
olika forum; lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vidare fokuserar kursen på att
utreda vilka möjligheter till motstånd som finns inom media och andra offentligheter.
Kursen ger studenten fördjupad träning i att utifrån teoretiska perspektiv studera
samtida kulturella fenomen samt producera analytiska texter i olika genrer. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, och workshoppar. 
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 i form av en essä 5,5 hp samt debattartikel 2 hp.  
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 
resultat. 
 
Kursbetyg avgörs av studentens betyg på examinationsmomentet essä 5,5 hp.
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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 GNVN09, Genusvetenskap: Globala processer,

lokala förändringar - Kultur
 

Gäller från H17

 
1601   Essä, 5,5 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1602   Debattartikel, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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