Samhällsvetenskapliga fakulteten

EDMB21, Genusvetenskaplig teori, 7,5 högskolepoäng
Theories of Gender Studies, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Equality and
Diversity Management 2015-11-25 att gälla från och med 2016-01-01, vårterminen
2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i kandidatprogrammet för equality and diversity management och ges
andra terminen.
Undervisningsspråk: svenska
Moment på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Genusvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten visa

Kunskap och förståelse
• fördjupad kunskap om och förståelse för det genusvetenskapliga
kunskapsområdets utveckling,
• fördjupad kunskap om och förståelse för centrala texter och teoribildningar inom
genusvetenskap.

Färdighet och förmåga
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• förmåga att självständigt ta ställning till genusvetenskapliga teorier och begrepp,
• förmåga att formulera, diskutera och behandla genusvetenskapliga
frågeställningar,
• förmåga att på ett vetenskapligt och kritiskt sätt granska vetenskapliga arbeten,
• förmåga att aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner,
• förmåga att genomföra muntliga presentationer.

Kursens innehåll
I kursen studeras centrala teoretiska texter som syftar till att ge en fördjupad
förståelse för det genusvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Kursen utgår från
ett antal centrala texter och knyter dessa till en rad problemområden som konstituerar
genusvetenskap som fält.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med gruppdiskussioner.

Kursens examination
Kursen examineras genom individuellt skriftligt hemprov (5,5 högskolepoäng) samt
deltagande i seminarier (2 högskolepoäng).
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 för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemålen som anges för
kursen.
För betyget väl godkänd krävs att studenten erhållit detta betyg på
examinationsmomentet som utgörs av ett individuellt skriftligt hemprov (1501).
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
Studenten ska vara antagen till kandidatprogrammet equality and diversity
management.
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Övrigt
Kursen ersätter Genusvetenskaplig teori, EDMA21, 7,5 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen EDMB21, Genusvetenskaplig teori
Gäller från V16
1501 individuellt skriftligt hemprov, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1502 seminarium, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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