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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap 2019-02-13 att
gälla från och med 2019-03-15, höstterminen 2019.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs.  
Undervisningsspråk: Engelska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
visa på kunskaper om några av de sätt på vilka genusforskning bidragit till en
fördjupad förståelse av socioekonomiska aspekter av de skandinaviska ländernas
sociala relationer 
beskriva den historiska och sociala bakgrunden till samtida debatter kring den så
kallade skandinaviska modellen för jämställdhet 
identifiera ett antal centrala teman i debatter och i forskning kring jämställdhet
och jämlikhet i Skandinavien i allmänhet och Sverige i synnerhet under perioden
efter andra världskriget 

 

Färdighet och förmåga

Samhällsvetenskapliga fakulteten

SASA27, Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus,
klass, etnicitet och välfärdsstat, 7,5 högskolepoäng

Scandinavian Model of Equality - Gender, Class, Ethnicity and the
Social Welfare State, 7.5 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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uppvisa fördjupad kunskap om kulturella/sociala förklaringsmodeller för
bestående ojämlikhet mellan män och kvinnor i Skandinavien 
definiera, historiskt och politiskt lokalisera samt kritiskt bedöma begreppet
’kvinnovänlig välfärdsstat' 
presentera de stora dragen i utvecklingen av den skandinaviska kvinnorörelsen
efter andra världskriget 
skriftligt presentera och förmedla dessa kunskaper och förmågor  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa ett interdisciplinärt och självreflexivt förhållningssätt till frågor om
genusrelationer och deras historiska och sociala kontext 

 

Kursens innehåll
 
Kursen syftar till att presentera och analysera skandinaviska jämställdhets- och
jämlikhetsdebatter med ett interdisciplinärt genusperspektiv. Genusvetenskapliga
bidrag till debatter om socioekonomiska aspekter i de skandinaviska länderna
diskuteras. Kursen är främst riktad till internationella studenter som vill lära sig om det
svenska/skandinaviska samhället ur ett genusperspektiv. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 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. 
  
  

 

 

Kursens examination
 
Examinationen består av ett hemprov. 
 
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det 
gångna läsåret (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
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.
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Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
 
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E har studenten visat ett 
tillräckligt resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För
betyget C har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett
mycket bra resultat. För betyget A har studenten visat ett  utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat. 
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 

 

Förkunskapskrav
 
60 högskolepoäng eller motsvarande samt Engelska 6/B. 

 

Övrigt
 
Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges för internationella
studenter. 
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