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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för olika genusteoretiska förhållningssätt.
- beskriva och applicera olika metodologiska ingångar till genusvetenskaplig analys.
 
Färdigheter och förmåga
- argumentera självständigt utifrån skilda teoretiska utgångspunkter inom den
genusvetenskapliga teoribildningen.
- analysera nyare genusvetenskaplig litteratur utifrån grundläggande begrepp och metodval.
- skriva ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats.
 
Värderingar och förhållningssätt
- reflektera utifrån ett fördjupad genusteoretiskt förhållningssätt och förhålla sig till olika
metodologiska angreppssätt.
 

Kursens innehåll Kursen innebär en fördjupning av ämnets forskningsdiskussion med utgångspunkt i aktuell
teori- och metoddiskussion. Kursens första delkurs behandlar genusvetenskaplig
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teoriutveckling och metodologisk orientering. Med den andra delkursen, i vilken
nypublicerade undersökningar som tillämpar genusvetenskaplig teori och metod granskas
kritiskt, skapas en övergång till den vetenskapliga uppsats som utgör kursens tredje och
avslutande delkurs.
 
Moment 0010  Teori och metod 7,5 hp
 
Momentet innebär en orientering i internationell genusvetenskaplig teori- och
metodutveckling. Med hjälp av originaltexter av kända genusteoretiker ges en fördjupad
belysning, utifrån såväl en kronologisk som en tematisk ram.
 
Moment 0020 Genusteori i tillämpning 7,5 hp
 
Momentet är avsett som en övergång mellan momentet teori- och metod och den
vetenskapliga uppsatsen. Några nypublicerade undersökningar som tillämpar
genusvetenskaplig teori och metod inom främst humanistiska och samhällsvetenskapliga
områden läses och granskas kritisk. Fokus ligger på frågor om vilken teori om kön respektive
genus som används, vilken eller vilka metoder som tillämpas, samt om dessa är specifika för
genusvetenskapen.
 
 
Moment 0030 Uppsats 15 hp
 
I momentet skriver studenten en självständig vetenskaplig uppsats, i vilken studenten ska visa
prov på att kunna genomföra en undersökning på vetenskaplig grund utifrån en väl definierad
genusvetenskaplig frågeställning. Uppsatsen skrivs utifrån ett processinriktat arbetssätt samt
ventileras vid seminarium. Opponentuppdrag ingår i momentet.

Undervisning Undervisning i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, inlämningsuppgifter, individuell
handledning med respons från studenter och lärare.

Förkunskaper Genusvetenskap 60 hp

Examinationsform Inlämningsuppgifter bestående av tentamina eller PM, diskussionsuppgifter på kurswebben.
Författande av uppsats, respondentskap och opponentskap.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Teori och metod 7,5 hp Betyg: AF

0020   Genusteori i tillämpning 7,5 hp Betyg: AF

0030   Uppsats 15 hp Betyg: AF


