Samhällsvetenskapliga fakulteten

SASA24, Gender, Citizenship and Migration, 7,5
högskolepoäng
Gender, Citizenship and Migration, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap 2015-04-14 och
senast reviderad 2015-04-14. Den reviderade kursplanen gäller från och med 201508-31, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Genusvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten
• visa kunskap om feministisk och postkolonial teoriutveckling kring migration och
medborgarskap
• visa förståelse för centrala empiriska fallstudier som belyser könade och
rasifierade dimensioner av migration och medborgarskap

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten
• visa förmåga att förstå och redogöra för centrala teoretiska begrepp inom fältet
feministiska och postkoloniala studier av migration och medborgarskap
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• visa förmåga att analysera migration- och medborgarskapsprocesser ur ett
genuspespektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten
• visa förmåga att kritiskt granska olika källtyper av information som behandlar
migration och medborgarskap

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i samtida
globala migrationsprocesser och förhandlingar av medborgarskap, med fokus på
genus. Kursen behandlar sociala, ekonomiska, politiska och kulturella dimensioner
av medborgarskap och migration. Feministiska och postkoloniala infallsvinklar till
fältet presenteras och diskuteras. Frågor om sexualitet och reproduktion i relation
till medborgarskap undersöks.

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 hemprov och skriftliga uppgifter. 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.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat bedöms utifrån
kursens lärandemål. För betyget E ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För
betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande resultat. För betyget C ska
studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten visa ett mycket bra
resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visat ett otillräckligt resultat. Vid kursens start informeras studenterna
om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges för internationella
studenter.
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Prov/moment för kursen SASA24, Gender, Citizenship and Migration
Gäller från H15
1501 Skriftlig uppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

