Kursplan
för kurs på grundnivå
Genusvetenskap II
Gender Studies II

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

GV2001
HT 2016
2016-02-11
Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)

Huvudområde:
Fördjupning:

Genusvetenskap
G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2016-02-03 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 2016-02-11.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Genusvetenskap I GN 22,5 hp, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
1000
2000
3000

Benämning
Introduktion till feministisk teori
Genusforskningens metoder
Genusvetenskapligt arbete

Högskolepoäng
15
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade och breddade kunskaper i genusvetenskapens teoretiska inriktningar och
begreppsdiskussioner. Feministisk vetenskapskritik och genusvetenskapens metodologiska grundvalar
introduceras. Studenterna ges tillfälle att tillämpa sina teoretiska och metodologiska insikter i ett mindre,
självständigt arbete.
Delkurs 1: Introduktion till feministisk teori, 15 hp
Delkursen behandlar centrala riktningar i feministisk teoribildning från marxism och radikalfeminism till
poststrukturalism och intersektionalitet. Dessutom diskuteras feministisk vetenskapskritik.
Delkurs 2: Genusforskningens metoder I, 7,5 hp
Delkursen introducerar några av de vanligaste metodologiska inriktningarna på genusforskningens område,
vilka omfattar såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Studenterna ges tillfälle att
genom fallstudier specialstudera teorier och metoder i bruk inom genusvetenskapen.
Delkurs 3: Genusvetenskapligt arbete, 7,5 hp
Under delkursen genomför studenterna ett självständigt arbete i form av en genusvetenskaplig uppsats.
Delkursen avslutas med ett seminarium där studenterna presenterar det egna arbetet och opponerar på en
studiekamrats 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,
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landskapsarkitekt, läkare, informatör, copywriter, ekonom, kurator, dietist, barnskötare, biståndsarbetare,
jurist, arbetsterapeut och designer.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:
Delkurs 1: Introduktion till feministisk teori, 15 hp
- identifiera och förklara centrala riktningar i feministisk teoribildning och feministisk vetenskapskritik,
- kritiskt granska olika teoretiska inriktningar genom att identifiera skiljelinjer och svaga punkter och
genom
att formulera egna ståndpunkter och nya problemområden,
- reflektera över olika teoriers vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- kommunicera de ovannämnda kunskaperna i både skriftlig och muntlig form.
Delkurs 2: Genusforskningens metoder, 7,5 hp
- redogöra för ett antal metoder som används inom genusvetenskaplig forskning,
- kritiskt granska och diskutera praktiska tillämpningar av genusvetenskapliga metoder,
-identifiera och diskutera etiska implikationer i relation till vald metod,
- kommunicera de ovannämnda kunskaperna i både skriftlig och muntlig form.
Delkurs 3: Genusvetenskapligt arbete, 7,5 hp
- självständigt formulera en genusvetenskaplig problemställning samt söka, identifiera och kritiskt tolka
relevant information i förhållande till denna,
- identifiera och presentera en för frågeställningen, materialet och omfånget lämplig teori och metod,
-planera och genomföra arbetet inom en given tidsram,
-visa kännedom om och ta hänsyn till etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter,
-kommunicera de ovannämnda kunskaperna i både skriftlig och muntlig form,
-muntligt presentera den genusvetenskapliga uppsatsen samt ge fruktbar kritik på andras uppsatser.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt muntliga och skriftliga övningar i mindre
seminariegrupper. Seminarierna är obligatoriska. För mer detaljerad information hänvisas till
kursanvisningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1 examineras genom mindre hemskrivningar. Delkurs 2 examineras genom hemskrivning. Delkurs
3 examineras genom en genusvetenskaplig uppsats, ventilering av detta arbete samt opposition på andra
studenters arbeten. 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. 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 samtliga delkurser
(proportionellt beräknat på antalet högskolepoäng för varje delkurs).
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
Sidan 2/3

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.
Kurslitteratur

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

Sidan 3/3

