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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Män och maskuliniteter

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I kursen ges en introduktion till maskulinitetsforskningen, dess framväxt och influenser från
feministisk/genusforskning och gay and lesbian studies, samt olika inriktningar. Vidare behandlas förståelsen
av män och maskulinitet i det offentliga och det privata. Därtill sker en fördjupning i olika teoretiska teman
och därmed sammanhängande begrepp.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:
- identifiera och jämföra olika inriktningar av maskulinitetsforskning
- redogöra för forskningsfältets historiska bakgrund.
- förklara och problematisera ett antal teoretiska begrepp som används inom forskningsfältet
- självständigt och kritiskt tillämpa kunskaperna i en skriftlig inlämningsuppgift
Undervisning

Undervisningen, som är obligatorisk, består av föreläsningar och seminarier.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom obligatoriska seminarier och författande av ett pm där studenten väljer
frågeställning utifrån de perspektiv som diskuterats under seminarierna.
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b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. Föreläsningarna och seminarierna är obligatoriska (80% närvaro). Om särskilda skäl föreligger kan
examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss
obligatorisk undervisning.
e. Vid underkännande på ett prov gäller att studerande som fått betyget Fx eller F erbjuds ytterligare ett
examinationstillfälle under aktuell termin. Efter det aktuella kurstillfället erbjuds minst ett
examinationstillfälle per termin.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av tentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Komplettering ska
inlämnas inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering används betygen A-E. Vid godkänd sen komplettering används betygen C-E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. För överensstämmelser med det tidigare
kurssystemet hänvisas till institutionens studievägledare eller studierektor.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till www.erg.su.se/genusvetenskap. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig
senast en månad före kursstart.
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