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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1000
2000

Benämning
Genusstudier 1
Genusstudier 2

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en bred orientering i genusvetenskapens grundläggande begrepp och teorier. Feminism studeras
med fokus på såväl idéhistoriska rötter som aktuell debatt. Vi diskuterar hur genus förhåller sig till sociala
kategorier som etnicitet och sexualitet och hur detta påverkar människors identitet och möjlighet till
inflytande. Kursen tar även upp olika aspekter av jämställdhet, dess politik, hinder och möjligheter.
Tillsammans med Introduktion till genusstudier – Vetenskapskritiska perspektiv, 15 hp, ger kursen behörighet
till Genusvetenskap II.
Kursen är uppdelad på två delkurser, Genusstudier 1 och Genusstudier 2 på vardera 7,5 hp.
I Genusstudier 1 studeras den feministiska tanketraditionen och dess idéhistoriska rötter samt framväxten av
genus som begrepp och vetenskapligt perspektiv. På delkursen analyseras också hur genus görs och kan
förstås i förhållande till jämställdhet, organisation och arbetsliv.
I Genusstudier 2 analyseras hur genus kan förstås i förhållande till kropp, sexualitet och etnicitet. Framväxten
av begreppen queer och heteronormativitet diskuteras. Även föreställningar om vithet, svenskhet och
invandrarskap analyseras med hjälp av genusperspektiv och postkolonial teori.
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: Genusstudier 1
- förklara ett antal grundläggande genusvetenskapliga frågeställningar, perspektiv och begrepp i relation till
teorier om genus, jämställdhet och organisation,
- analysera och problematisera ovannämnda begrepp i relation till dagsaktuell debatt,
- kommunicera de ovannämnda kunskaperna i både skriftlig och muntlig form.
Delkurs 2: Genusstudier 2
- förklara ett antal grundläggande genusvetenskapliga frågeställningar, perspektiv och begrepp i relation till
teorier om kropp, sexualitet och etnicitet,
- analysera och problematisera ovannämnda 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

Nedanstående gäller för båda delkurserna.
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 en månad före kursstart.
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