
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Equality and
Diversity Management 2011-09-27 att gälla från och med 2011-10-01, vårterminen
2012.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är den tredje kursen på första terminen inom kandidatprogrammet Equality
and Diversity Management.  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för 
• postkoloniala perspektiv 
• migration i ett historiskt perspektiv, såväl i en svensk som i en global kontext 
• sociala och samhälleliga effekter av den globala ekonomiska marknaden ur 
ett genus- och ett etnicitetsperspektiv. 
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att 
• analysera migration ur ett postkolonialt perspektiv 
• resonera kring samhälleliga fenomen med postkoloniala begrepp 
• redogöra för samhälleliga konsekvenser av en global marknad 
Efter genomgången kurs ska studenten visa grundläggande färdigheter 
• i såväl skriftlig som muntlig framställning. 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

EDMA13, Globalisering, handel och rättvisa, 7,5
högskolepoäng

Globalization, Trade and Fairness, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav



Kursens innehåll
 
Kursens syfte är att studenten med förankring i postkoloniala teorier ska förvärva 
en förståelse för samhälleliga konsekvenser av en global marknad utifrån ett 
etnicitets- och genusperspektiv. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen innefattar föreläsningar och seminarier med gruppdiskussioner. 
Deltagande i seminarier är obligatoriskt. 

 

Kursens examination
 
Examinationen består av hemskrivning och muntliga presentationer på seminarier. 
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och 
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare 
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare 
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan. 
 
Prov/moment
1101 Globalisering, handel och rättvisa, 7,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd,
Väl godkänd
 

 

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. 

 

Förkunskapskrav
 
- 
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