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Förväntade studieresultat
Studenterna ska genom kursen:
l

l

l

förvärva fördjupade kunskaper om de teoretiska begreppen genus, klass, etnicitet
och generation,
erhålla betydelsefulla insikter i hur begreppen används inom humanvetenskaplig
forskning,
kunna applicera sina kunskaper om hur begreppen kan samverka med varandra
genom att egenhändigt eller tillsammans författa ett paper kring en eller flera
texter som behndlar dessa begrepp.

Innehåll
Kursen består av två delmoment. I det första behandlas olika definitioner och
teoribildningar kring begreppen genus, klass, etnicitet och generation. Även möjlighetena
att använda två eller flera av dem i förening behandlas i detta moment. I det andra
momentet ska kursdeltagarna stifta bekantskap med och lära sig att ta ställning till olika
försök att operationalisera begreppen i konkreta humanvetenskapliga analyser.

Undervisningsformer
Undervisningen sker både som föreläsningar och seminarier, med handledning för
paperskrivande.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

försök att operationalisera begreppen i konkreta humanvetenskapliga analyser.

Undervisningsformer
Undervisningen sker både som föreläsningar och seminarier, med handledning för
paperskrivande.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Första delmomentet exmineras i individuell skriftlig form, medan andra momentet
examineras i form av paperskrivande och opposition på andra papers.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till endast
fyra ytterligare tillfällen.
Betygsättning:
För betyget Godkänd skall de förväntade studieresultaten vara uppnådda. För betyget
väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande i sina sina muntliga och skriftliga
presentationer intagit en självständig och motiverad posititon gentemot tidigare forskning
samt uppvisat förmåga till att inta ett kritiskt förhållningssätt i relation till kurslitteraturen.
Studerande vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt till den
sjugradiga ECTSskalan. För att få sitt betyg översatt skall den studeranade lämna en
begäran om detta till läraren vid kursstart.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.
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