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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogram i Equality and
Diversity Management 2015-04-21 att gälla från och med 2015-08-01, höstterminen
2015.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet equality and diversity
management och ges termin ett.  
Undervisningsspråk: svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
Efter genomgången kurs ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
visa kunskap om och förståelse för centrala perspektiv inom kritisk jämställdhets-
och mångfaldsforskning, 
visa kunskap om och förståelse för centrala perspektiv inom feministisk
postkolonial teori, 
visa kunskap om och förståelse för empirisk forskning gällande arbete,
reproduktion och migration. 

 

Färdighet och förmåga

Samhällsvetenskapliga fakulteten

EDMB12, Teman inom genusvetenskap, 7,5 högskolepoäng
Topics in Gender Studies, 7.5 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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visa förmåga att identifiera och analysera strukturella skillnader baserade på kön,
etnicitet och sexualitet, 
visa förmåga att analysera representationer av kön, etnicitet och sexualitet, 
visa förmåga att identifiera och kritiskt granska normer med fokus på arbete,
reproduktion samt internationell arbetsfördelning, 
visa förmåga att göra muntliga presentationer och samarbeta med andra. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att reflektera kring arbete/reproduktion och resursfördelning utifrån
ett globalt intersektionellt perspektiv. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen ger en introduktion till vad genusvetenskap är genom att identifiera och
fördjupa kunskapen om centrala feministiska frågor, det vill säga frågor som
feministisk teori har brottats med under en längre tid och som genusvetenskapen som
akademiskt fält arbetat med att utforska och analysera. De övergripande temana som
behandlas under kursen är rättvisa, intimitet och arbete och kursen närmar sig dessa
teman utifrån exemplet hushållsarbete. Hushållsarbete undersöks utifrån
genusvetenskapliga perspektiv som kritiska jämställdhets- och mångfaldsstudier,
migrationsstudier, feministiska kulturstudier samt postkoloniala perspektiv. 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen innefattar föreläsningar, seminarieförberedande grupparbeten och seminarier. 
Deltagande i seminarier och seminarieförberedande grupparbete 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. 
  
  

 

Kursens examination
 
Examinationen består av skiftligt hemprov. 
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 då gällande kursplan. 
  
 
Prov/moment
1501 Skriftlig uppgift, 7,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
 

32/

U 2015/170



 

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
 
Studenten ska vara antagen till kandidatprogrammet i equality and diversity
management (SGMFU). 

 

Övrigt
 
Kursen ersätter EDMA12. 
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