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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1000
2000

Benämning
Vetenskapskritiska perspektiv 1
Vetenskapskritiska perspektiv 2

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en bred orientering om genusperspektivets betydelse och hur det har analyserats vetenskapligt
inom olika samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnesområden, såsom historia, statsvetenskap,
litteraturvetenskap och kulturstudier. Kursen ar uppdelad i två delkurser, Vetenskapskritiska perspektiv 1 och
Vetenskapskritiska perspektiv 2 på vardera 7,5 hp. Delkurserna presenterar vardera två exempel på sådana
ämnesspecifika vetenskapskritiska perspektiv, hämtade från såväl humaniora som samhällsvetenskap. Den
röda tråd som löper genom kursen är frågan om vem/vilka röster som räknas och får komma till uttryck.
Tillsammans med Introduktion till genusstudier, 15 hp, ger kursen behörighet till Genusvetenskap II.
Vetenskapskritiska perspektiv 1 behandlar genus som vetenskapskritiskt perspektiv inom ämnet historia.
Kursen innehåller en introduktion till genushistorisk empiri och teori, där huvudfokus läggs vid modern
svensk historia. Delkursen avslutas med en statsvetenskaplig del som riktar sökarljuset mot politik och genus.
Här behandlas jämställdhetspolitikens politisering och institutionalisering, liksom dess konsekvenser för hur
samhället organiseras.
I Vetenskapskritiska perspektiv 2 ges en inblick i litteraturvetenskapligt feministiskt tänkande. Delkursen
fokuserar på skönlitterära texter från olika tidsperioder och hur de kan förstås genusteoretiskt. Nästa del av
kursen behandlar relationen mellan genus, kulturuttryck och konstnärlig gestaltning.
Kunskaper som förvärvats på kursen är tillämpliga inom en rad yrken. Exempel på sådana yrken är: utredare,
journalist, socialarbetare, art director, jämställdhetsarbetare (Diskrimineringsombudsmannen etc.), statistiker,
lärare, polis, konstnär, landskapsarkitekt, läkare, informatör, copywriter, ekonom, kurator, dietist, barnskötare,
biståndsarbetare, jurist, arbetsterapeut och designer.
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Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:
Delkurs 1: Vetenskapskritiska perspektiv 1
- ur ett genusvetenskapligt perspektiv förklara ett antal grundläggande frågeställningar, perspektiv och
begrepp med fokus på genus, jämställdhet och medborgarskap i historien,
- analysera och problematisera ovannämnda frågeställningar, perspektiv och begrepp i relation till dagsaktuell
debatt,
- kommunicera de ovannämnda kunskaperna i både skriftlig och muntlig form.
Delkurs 2: Vetenskapskritiska perspektiv 2
- ur ett genusvetenskapligt perspektiv förklara ett antal grundläggande frågeställningar, perspektiv och
begrepp med fokus på litteratur, sexualitet och genus,
- diskutera och redogöra for relationen mellan genus, kulturella uttryck och konstnärlig gestaltning,
- analysera och problematisera ovannämnda frågeställningar, perspektiv och begrepp i relation till dagsaktuell
debatt,
- kommunicera de ovannämnda kunskaperna i både skriftlig och muntlig form.
Undervisning

Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar och seminarier.
För mer detaljerad information se kursanvisningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras med hemskrivning. För mer detaljerad information se kursanvisningen.
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 skriftliga betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på alla examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro
vid seminarierna och föreläsningarna. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig
lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten
kan då åläggas en kompensationsuppgift. Slutbetyget för hel kurs är lika med det genomsnittliga betyget av
båda delkurserna.
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.
Begränsningar

Kursen överlappar innehållsmässigt med kursen Genusvetenskap I (30 hp) till en omfattning av 15 hp och kan
därför inte tas med i samma examen där Genusvetenskap I finns med.
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Kurslitteratur

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