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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Equality and
Diversity Management 2017-11-15 att gälla från och med 2018-01-01, vårterminen
2018.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i equality and diversity management
och ges under andra terminen på programmet.  
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska och andra skandinaviska språk kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
visa fördjupad kunskap för centrala texter och teorier med koppling till
jämställdhet- och mångfaldsområdet inom genusvetenskaplig teoribildning, 
visa förståelse för relationen mellan teori och praktik. 

 

Färdighet och förmåga
självständigt diskutera genusvetenskapliga teorier och begrepp, 
aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner, 
bearbeta och sammanställa insamlat material, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

EDMC22, Genusvetenskap: Jämställdhet, makt och mångfald,
7,5 högskolepoäng

Gender Studies: Equality, Power and Diversity, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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genomföra muntliga presentationer. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
reflektera kring relationerna mellan teoretiska perspektiv och empiriskt material
och sociala och etiska implikationer. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen  fördjupar och problematiserar diskussionen om jämställdhetsbegrepp i
förhållande till intersektionalitet, medborgarskap och nationalstat. Kursen behandlar
forskning och teorier rörande jämställdhet, makt och mångfald ur ett kritiskt och
intersektionellt perspektiv. Kursen fokuserar på hur likabehandlingsarbete bedrivs
organisatoriskt både historiskt och idag och diskuterar de teoretiska för- och
nackdelar som detta arbete innebär. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning på kursen sker i form av föreläsningar och seminarier. 

 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom hemprov 5.5 hp och seminarier 2hp. 
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. 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Från betygsskalan ovan undantas moment Seminarier (1701). Som betyg för detta
moment används någon av beteckningarna Godkänd eller Underkänd. 
För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges för
kursen. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att studenten uppvisar särskild
teoretisk medvetenhet och särskild analytisk förmåga. För att erhålla betyget Väl
godkänd på hela kursen krävs att man erhållit detta betyg på moment Hemprov
(1702). 
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 
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Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

 

Övrigt
 
Kursen ersätter EDMA12 Jämställdhet, makt och mångfald, 7,5 högskolepoäng och
kan inte ingå i samma examen.  
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