INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

GS1116

Globala genusstudier: agens och struktur, 15 högskolepoäng

Global Gender Studies: Agency and Structure, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2016-02-24 att gälla från
och med 2016-08-29, höstterminen 2016.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier
Inplacering

Kursen är en fristående kärnkurs på grundnivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogrammet i Globala studier
(S1GLS)
Huvudområde

Fördjupning

Globala studier

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för teorier om agens och strukturer i förhållande till genus;
• redogöra för relationen mellan strukturer, könade individer och agens;
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Färdigheter och förmåga

• skriva kortare akademiska texter;
• formulera relevanta frågor i relation till kurslitteraturen;
• identifiera agens och struktur i de exempel som ges inom de tematiska fälten;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt reflektera över relationen mellan ojämlika genusstrukturer och globala
maktstrukturer.
Innehåll

Kursen undersöker ett antal centrala och aktuella globala teman från ett kritiskt
genusperspektiv och ett struktur/aktör-perspektiv. Exempel på teman är migration,
nationer, stater och gränser, konflikter, religion och säkerhet, handel och arbete, samt
hälsa och sexualitet. Vi diskuterar hur dessa teman kan kopplas till ojämlika
genusstrukturer och lokala och globala maktstrukturer. Samtidigt som vi studerar dessa
specifika teman, använder vi teorier om agens och strukturer för att förstå ojämlika
strukturer och hur dessa kan förändras. Kursen utmanar förståelsen av genus och dess
ramverk genom att decentralisera begreppen genus, välfärdsfrågor etc. Diskussioner om
kvinnor och män som aktörer eller offer för strukturer är konstant återkommande.
Västerländska feminister har kritiserats för att göra kvinnor till offer och beskriva dem
som hjälplösa istället för som kompetenta aktörer med möjlighet att förändra sina liv
och definiera sina behov. Frågan om vilken roll strukturer spelar och betydelsen av
agens kommer att kritiskt diskuteras i denna modul.

Former för undervisning

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Examinationen tar formen av: 1. Fyra obligatoriska seminarier; 2. Fyra
seminariepapper; 3. En hemtentamen.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
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provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänt på kursen krävs godkänt betyg på samtliga examinationer. För
betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget väl godkänd på uppgift nummer 3.
Uppgifterna 1 och 2 betygsätts endast med antingen U eller G.
Kursvärdering

En skiftlig utvärdering genomförs vid slutet av kursen. Resultatet och eventuella
förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde
värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen, via GUL.
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