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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-03-06
och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: GVGA13
Män, manligheter och förändringsprocesser, 7.5 hp
(Men, Masculinities and Change, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisning sker på svenska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Huvudområde
GEU (Genusvetenskap)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- grundläggande redogöra för män och manligheter i historiska och samtida perspektiv,
- grundläggande redogöra för centrala begrepp och teorier inom mansforskningen och
- problematisera och analysera förändringsprocesser när det gäller manlighetsideal och mäns aktuella situation i
samhället.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller en allmän introduktion till ämnesområdet mansforskning. Centrala begrepp och teorier inom
mansforskningen, manligheternas historia och dagens manlighetsideal presenteras liksom redskap för att
problematisera och analysera förändringsprocesser gällande män och manligheter i dagens samhälle.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursmålen examineras genom en hemtentamen samt inlämningsuppgifter. Hemtentamen utförs individuellt och
behandlas vid ett obligatoriskt seminarium, där studenten redovisar sina kunskaper muntligt.
Inlämningsuppgifter utförs både individuellt och i grupp.

Betyg



Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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