Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVM04, Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen,
15 högskolepoäng
Gender Studies: Master's (Two Years) Thesis, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap 2012-03-14 och
senast reviderad 2014-06-11. Den reviderade kursplanen gäller från och med 201409-01, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ges på avancerad nivå och utgör examensarbete för masterexamen i ämnet
genusvetenskap. Kursen kan läsas som fristående kurs eller inom program på
avancerad nivå. Kursen ges på svenska och/eller engelska.
Undervisningsspråk: Svenska och Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Genusvetenskap

A2E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för masterexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
• visa kunskap och förståelse för det genusvetenskapliga forskningsområdet samt
fördjupade kunskaper inom vissa delar av området,
• visa fördjupade kunskaper om genusforskningens teoretiska grunder samt dess
metoder och metodologi.

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att självständigt, kritiskt och kreativt, identifiera och formulera
komplexa forskningsfrågor i relation till genusvetenskapen,
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• visa förmåga att planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade
uppgifter,
• visa förmåga att granska och utvärdera vetenskapliga arbeten,
• visa förmåga att förmedla resultat av forskningsprocessen skriftligen och
muntligen i såväl nationella som internationella sammanhang, samt kunna
redogöra och diskutera sina slutsatser i dialog med andra,
• kunna självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbete i annan
kvalificerad verksamhet samt
• visa kunskap om vetenskaplig kommunikation samt förmåga att självständigt
bevaka kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna göra bedömningar inom det genusvetenskapliga området med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i såväl forsknings- och
utvecklingsarbete som andra relevanta verksamheter,
• visa insikt i vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används,
• visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och utveckla sin
kompetens.

Kursens innehåll
Kursen innebär att studenten på egen hand utformar och genomför en vetenskaplig
undersökning. Studenten skall identifiera ett relevant forskningsproblem, välja ut
metoder, samla in och bearbeta ett teoretiskt och empiriskt material, samt presentera
resultaten i skriftlig form.

Kursens genomförande
Kursen innefattar handledning, självstudier och seminarier. Studenten formulerar i ett
tidigt skede en uppsatsplan som sedan diskuteras vid ett särskilt seminarium. Den
färdiga uppsatsen granskas och diskuteras vid ett examinationsseminarium. Vid
författande av uppsatsen har den studerande rätt till handledning. Handledaren ger
råd och synpunkter på uppläggning av uppsatsarbetet. Författaren är själv ansvarig för
uppsatsarbetets genomförande.

Kursens examination
Examinationen baseras i huvudsak på den färdiga uppsatsens kvalitet men även på
försvar av den egna uppsatsen och opposition på andra uppsatser. I samband med
kursen (inom ett år) erbjuds tre examinationstillfällen; ordinarie tillfälle,
uppsamlingstillfälle samt ytterligare ett tillfälle utifrån individuell planering. Därefter
erbjuds ytterligare tillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. 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.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i genusvetenskap eller motsvarande.
Därutöver krävs godkänt examensarbete om 15 högskolepoäng för magisterexamen i
genusvetenskap, och 30 högskolepoäng ämnesstudier i genusvetenskap eller
motsvarande. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod,
minst 7,5 hp vetenskapsteori samt ytterligare minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig
metod eller vetenskapsteori, eller motsvarande. Samtliga dessa kurser ska vara på
avancerad nivå.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå och utgör examensarbete för masterexamen i ämnet
genusvetenskap. Kursen kan läsas som fristående kurs eller inom program på
avancerad nivå. Kursen ges på svenska och/eller engelska.
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med GNVM12 Genusvetenskap:
Examensarbete för masterexamen (15 högskolepoäng).
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Prov/moment för kursen GNVM04, Genusvetenskap: Examensarbete för
masterexamen
Gäller från V12
1101 Uppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

