Kursplan
för kurs på grundnivå
Genusvetenskap - kandidatkurs
Gender Studies, Bachelor's Course

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

GV3001
VT 2013
2011-10-19
2012-03-16
Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)

Huvudområde:
Fördjupning:

Genusvetenskap
G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen

Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-16.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kunskaper motsvarande Genusvetenskap II, 30 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
1000
2000

Benämning
Klassiska teman i genusteori
Examensarbete

Högskolepoäng
15
15

Kursens innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i hur man genomför ett självständigt, genusvetenskapligt
examensarbete. Kursen inleds med studier av klassiska texter i den feministiska idétraditionen. Tonvikten
ligger på läsning, egen reflektion och kritisk granskning.
Delkurs 1: Klassiska teman i genusteori, 15 hp
Delkursen tar sin utgångspunkt i ett antal klassiska texter inom feministisk teori och metodologi. Med hjälp
av närstudier av dessa studeras några centrala teoretiska problemområden och forskningsfrågor inom
genusvetenskapen och hur de utvecklats under de senaste decennierna.
Delkurs 2: Examensarbete, 15 hp
Under delkursen genomför studenterna en självständig vetenskaplig behandling av ett genusvetenskapligt
ämne i uppsatsform. Examensarbetets ämne kan ligga inom ramen för en annan disciplins ämnesområde eller
överskrida gränserna för flera discipliner. Delkursen avslutas med ett uppsatsseminarium där studenterna
försvarar det egna arbetet och opponerar på en kurskamrats arbete.
Kunskaper som förvärvats på kursen är tillämpliga inom en rad yrken. Exempel på sådana yrken är: utredare,
journalist, socialarbetare, art director, jämställdhetsarbetare, statistiker, lärare, polis, konstnär,
landskapsarkitekt, läkare, informatör, copywriter, ekonom, kurator, dietist, barnskötare, biståndsarbetare,
jurist, arbetsterapeut och designer.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:
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Delkurs 1: Klassiska teman i genusteori
- redogöra för, förklara och kritiskt förhålla sig till klassiska och aktuella teoriområden och
forskningsfrågor inom genusvetenskaplig teori och metodologi
- muntligt och skriftligt kommunicera kunskap om genusvetenskaplig teori
- utveckla genusvetenskapliga frågeställningar i dialog med andra och identifiera nya problemområden för
kunskapssökande och teoribildning
- bedöma relevans och tillämpbarhet av genusvetenskaplig kunskap på aktuella problem och
frågeställningar av vetenskaplig, samhällelig och etisk natur
- identifiera egna behov av ytterligare kunskap och vägar för att utveckla den egna genusvetenskapliga
kompetensen
Delkurs 2: Examensarbete
- söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information med utgångspunkt i en genusvetenskaplig
problemställning
- självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om genusvetenskapliga metoder
samt genomföra ett genusvetenskapligt examensarbete inom en given tidsram
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat samt beakta gällande
forskningsetiska normer
- bedöma relevans och tillämpbarhet av genusvetenskaplig kunskap på aktuella problem och
frågeställningar av vetenskaplig, samhällelig och etisk natur
- identifiera egna behov av ytterligare kunskap och vägar för att utveckla den egna genusvetenskapliga
kompetensen
Undervisning

Undervisningen, som är obligatorisk, sker i form av föreläsningar och seminarier.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (hemskrivning, PM, uppsats), textdiskussion vid
obligatoriska seminarier, muntliga redovisningar och ventilering av examensarbete samt opposition på
annans.
b. Betygssättning av det självständiga uppsatsarbetet sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser, samt fullgjorda obligatoriska
uppgifter, vilket inbegriper seminarieuppgifter samt obligatorisk närvaro (80 %). Slutbetyg på hel kurs
bestäms av betyg på delkursen Examensarbete.
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.
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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.
g. Student som påbörjar det självständiga arbetet (examensarbetet) har rätt till sammanlagt minst 3 timmar
handledartid. Handledartiden kan vara individuell eller gälla en mindre grupp.
h. Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: genomförande
av undersökningen, kunskap om den teoretiska bakgrunden, tolkning och analys av resultaten, självständighet
samt förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet.
i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, görs
hos institutionsstyrelsen. Byte av examinator kan endast ske när student är underkänd på ett prov.
j. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt
till mer handledartid. Om särskilda skäl föreligger kan viss flexibilitet medges. Dock har studenten alltid rätt
att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle. Student som under det aktuella
kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete, går miste om möjligheten att få det färdiga
arbetet bedömt för annan betygsgrad än högst C.
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.
Kurslitteratur

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