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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-05-15 och
senast reviderad 2018-02-20 av Utbildningsnämnden vid Centrum för öst-  och
sydöstasienstudier. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-02-20,
höstterminen 2018.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är valbar på den tredje terminen av Masterprogrammet i Asienstudier.  
Undervisningsspråk: Engelska

 

Kursens mål
 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

 

Kunskap och förståelse
visa kunskap om och förståelse för centrala frågor och begrepp inom samtida
teoribildning om social rättvisa och social jämlikhet 
visa en kritisk förståelse för hur dessa teorier har tillämpats och kan tillämpas på
sociala, kulturella och politiska fenomen i Asien 

 

Färdighet och förmåga
visa förmåga att upptäcka, adekvat analysera och teoretiskt kontextualisera
teman och problem angående social rättvisa och social jämlikhet 
visa förmåga att tillgodogöra sig komplexa teoretiska texter i original och att
tillämpa abstrakta metoder och teoretisk begreppsbildning på asiatiska fenomen 

ACES52, Asienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och
jämställdhet i Asien, 7,5 högskolepoäng

Asian Studies: Social Justice and Social Equality in Asia, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Asienstudier A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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visa de färdigheter som krävs för att teoretiskt förankra en kritisk undersökning av
social rättvisa och jämlikhet i Asien 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att kritiskt och självständigt föra analytiska resonemang och värdera
hur samtida teoribildning om social rättvisa och social jämlikhet kan tillämpas på
studier av social rättvisa och jämlikhet i Asien 

 

Kursens innehåll
 
Kursens syfte är att göra det möjligt för studenterna att ställa frågor och utforma
studier om social (o)rättvisa och social (o)jämlikhet i Asien som är anknutna till
samtida teoretiska diskussioner. Samtida teoribildning har tenderat att gå bortom
normativa (västerländska) definitioner för att i stället formulera rättvisa och jämlikhet
som ett innehållsmässigt resultat av sociala relationer och i förhållande till
globalisering, demokrati, legitimitet, medlemskap, identitet och så vidare. Kursen ger
inledningsvis en genomgång av samtida mångvetenskapliga diskussioner om social
rättvisa och social jämlikhet och fortsätter sedan med mer fördjupade studier där
studenterna läser och diskuterar ett urval tongivande teoretiska verk från olika
vetenskapsområden, t ex statsvetenskap, sociologi, antropologi, utvecklingsstudier
och genusvetenskap. Därefter följer kursens huvudsakliga del där studenterna läser
olika exempel på forskning i Asienstudier vari de teoretiska perspektiven har tillämpats
och/eller ifrågasatts eller vari de kan vara tillämpbara. I kursuppgifter, grupparbeten
och seminariediskussioner övar studenterna sin förmåga att kritiskt värdera hur
tillämpbar en viss teori är på olika empiriska exempel och sin förmåga att utforma
teoretiskt relevanta undersökningar.  

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen består av föreläsningar, seminarier grupparbete, självstudier och
uppsatsskrivande. Studenterna förväntas läsa och reflektera över kurslitteraturen,
skriva uppsatser, förbereda individuella redovisningar, delta i grupparbeten och
seminarier med kamratgranskning, värdera olika teorier om social rättvisa och social
jämlikhet samt diskutera hur tillämpbara de är på sociala rättvise- och jämlikhetsfrågor
i Asien. Uppsatser kamratgranskas skriftligt och muntligt. Seminarieredovisningar
kamratgranskas muntligt. 
Det är obligatorisk närvaro vid seminarierna om inte synnerliga skäl föreligger. Om en
student förhindras att genomföra obligatoriska moment på grund av synnerliga skäl
som olyckor, sjukdom o d erbjuds en alternativ examinationsform eller en annan
tidpunkt. Det gäller också för studenter med förtroendeuppdrag.  

 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom 

individuella uppsatser 
muntliga redovisningar 
kamratgranskning av individuella uppsatser och muntliga redovisningar 
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aktivt deltagande i seminariediskussioner 
gruppuppgifter 
en avslutande uppsats som utvecklar de teoretiska möjligheterna och
konsekvenserna från kursen på studenternas individuella forskningsplaner 

I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds två ytterligare provtillfällen på
samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i
enlighet med då 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. 
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. 
  
Kursinslag som aktivt deltagande vid seminarier, diskussioner och grupparbeten är
undantagna från betygsskalan ovan. För dessa inslag används betygen godkänd och
underkänd. För betyget godkänd ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För betyget
underkänd ska studenten visa ett otillräckligt resultat.   
  
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen måste studenten vara antagen till Masterprogrammet i
Asienstudier. 
För att läsa kursen som fristående kurs måste studenten ha en kandidatexamen i
samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller juridik samt minst 30 högskolepoäng
inom Asienstudier eller motsvarande. 
Muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet motsvarande Engelska 6/B från svenskt
gymnasium är ett krav. Motsvarandebedömningar görs utifrån nationella riktlinjer.  

 

Övrigt
 
Kursplanen är fastställd av styrelsen för Centrum för öst- och sydöstasienstudier 2014-
05-19. 
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Prov/moment för kursen ACES52, Asienstudier: Social rättvisa, jämlikhet

och jämställdhet i Asien
 

Gäller från H14

 
1401   Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i Asien, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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