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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i
Equality and Diversity Management 2014-02-03 att gälla från och med 2014-
03-01.

 

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för studenter som väljer huvudområde genusvetenskap i
kandidatprogrammet Equality and Diversity Management och ges termin sex.
 
Undervisningsspråk: Svenska
 

 

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten visa

Kunskap och förståelse
insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur
den används, 
kunskap om och insikter i olika behov och former av empiriskt material,
samt visa förståelse för sambandet mellan material och metodval, 
kunskap om tillämpliga genusvetenskapliga teorier och metoder,
med fördjupning inom området Equality and diversity management samt

Samhällsvetenskapliga fakulteten

EDMK01, Genusvetenskap: Examensarbete för
kandidatexamen, 15,0 högskolepoäng

Gender Studies: Bachelor's Degree Essay, 15.0 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G2E, Grundnivå, har minst 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav, innehåller
examensarbete för kandidatexamen

U 2014/126



•

•

•

•

•

•

•

•

orientering om aktuella forskningsfrågor. 
 

Färdigheter och förmåga
förmåga att planera, driva, och inom angiven tid, genomföra ett
vetenskapligt arbete, 
förmåga att självständigt kunna utföra informationssökningar inom
kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat
sätt använda denna, 
förmåga att kommunicera och argumentera för empiriska, teoretiska och
metodologiska utgångspunkter, samt redogöra för tolkning, analys och
resultat i såväl tal som skrift samt 
förmåga att granska och bedöma vetenskapliga texter och genomföra en
akademiskt korrekt opposition. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
fördjupad förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant
information i en genusvetenskaplig problemställning samt kritiskt diskutera
företeelser, frågeställningar och situationer, 
förmåga att inom det genusvetenskapliga området självständig göra
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter, 
förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla
sin kompetens, 
förmåga att självständigt identifiera och argumentera för valet av ett
avgränsat empiriskt undersökningsområde, samt formulera relevanta och
avgränsade forskningsfrågor med utgångspunkt i aktuell vetenskaplig
litteratur. 

 

Kursens innehåll
Inom kursen genomför studenten ett självständigt arbete (examensarbete)
kring ett avgränsat vetenskapligt problem inom huvudområdet
Genusvetenskap i det tvärvetenskapliga programmet Equality and diversity
management. Arbetet baseras på genusvetenskaplig grund och uppfyller
kraven på fördjupade teoretiska och metodologiska insikter. Det färdiga
examensarbetet granskas av i förväg utsedda opponenter vid ett avslutande
seminarium.

 

Kursens genomförande
Undervisningen består av seminarier, grupphandledning och avslutande
seminarier med obligatorisk opposition. 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, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat
genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant.
Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades
på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

 

Kursens examination
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Kursen examineras genom bedömning av det färdiga examensarbetet, försvar
och genomförd opposition. Examensarbetet skrivs enskilt eller i grupp om två
studenter. I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov,
omprov och uppsamlingsprov.

 

Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges
för kursen. För betyget väl godkänd krävs att lärandemålen är särskilt väl
tillgodosedda samt att examensarbetet är inlämnat och redovisat inom angiven
tidsram om inte särskilda skäl föreligger.

 

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten fullgjort kursfordringar om 120
högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i huvudområdet
Genusvetenskap inom kandidatprgorammet.
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