Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Gender Studies: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap 2015-06-10 och
senast reviderad 2015-12-16. Den reviderade kursplanen gäller från och med 201601-01, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs eller som obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i
genusvetenskap.
Undervisningsspråk: svenska
Huvudområde

Fördjupning

Genusvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse för
•
•
•
•

framväxten av ämnet genusvetenskap
centrala perspektiv inom feministisk teori och genusvetenskap
centrala empiriska forskningsområden i synnerhet arbete, intimitet och rättvisa
grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder och metodologier i
genusvetenskap

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att
• redogöra för genusvetenskapliga forskningsområden samt grundläggande
begrepp
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• analysera sociala strukturer ur ett genusperspektiv
• samla och värdera olika typer av information
• utföra grundläggande informationssökningar samt ha kännedom om enkel
referenshantering
• i samarbete med andra analysera och redogöra för processer och effekter av
ojämlikhet i samhället
• formulera sig vetenskapligt, såväl muntligt som skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att
• identifiera och uppvisa ett reflexivt och etiskt förhållningssätt till forskningsfrågor
inom huvudområdet genusvetenskap

Kursens innehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper om ämnet genusvetenskap och en introduktion
till genusvetenskapliga teorier och forskningsfält utifrån områdena arbete, intimitet
och rättvisa. Genusvetenskapens utveckling som interdisciplinärt fält presenteras och
centrala analytiska begrepp diskuteras. Studenten lär sig analysera komplexa
maktrelationer, relaterade till kön, klass, sexualitet, ras/etnicitet, ålder och fysisk
förmåga.
Kursen består av fyra delkurser
1) Introduktion till genusvetenskap I, 7,5 högskolepoäng
Genusvetenskapens utveckling som interdisciplinärt fält introduceras och diskuteras.
Centrala analytiska begrepp, i synnerhet genus och sexualitet och intersektionalitet
diskuteras i sin vetenskapliga kontext. Studenten möter under delkursen flera studier
som illustrerar och diskuterar hur genusvetenskaplig teori tillämpas.
2) Introduktion till genusvetenskap II, 7,5 högskolepoäng
Delkursen breddar och fördjupar introduktionen av det genusvetenskapliga fältet.
Genusvetenskapliga frågor kring/ analys av arbete, kropp, och intimitet
problematiseras och behandlas utifrån ett intersektionellt och historiskt perspektiv.
3) Teman inom genusvetenskap, 7,5 högskolepoäng
Kursen ger en vidare introduktion till vad genusvetenskap är genom att identifiera och
fördjupa kunskapen om centrala feministiska frågor, det vill säga frågor som
feministisk teori har brottats med under en längre tid och som genusvetenskapen som
akademiskt fält arbetat med att utforska och analysera. Exemplet
hushållsarbete undersöks utifrån genusvetenskapliga perspektiv som kritiska
jämställdhets- och mångfaldsstudier, migrationsstudier, feministiska kulturstudier
samt postkoloniala perspektiv.

4) Metod, 7,5 högskolepoäng
Delkursen ger en introduktion till både kvalitativ och kvantitativ metod inom
genusvetenskap och till analysen av sociala strukturer ur ett genusperspektiv. Speciellt
fokuseras på kvalitativa intervjuer och enkäter samt statistik. Delkursen betonar
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särskilt förmåga att formulera forskningsfrågor, samla in och strukturera empiriskt
material. Dessutom reflekteras över olika metoders för- och nackdelar, forskningsetik,
samt olika metoders förmåga att svara på olika slags forskningsfrågor.
Metodrelaterade gruppuppgifter och gruppövningar ingår.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, samt workshops.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom hemprov 5,5 hp (betygsskala U-VG), samt seminarier 2
hp (betygsskala U-G).
Delkurs 2 examineras genom hemprov 5,5 hp (betygsskala U-VG), samt seminarier 2
hp (betygsskala U-G).
Delkurs 3 examineras genom hemprov 5 hp (betygsskala U-VG), seminarier 1,5 hp
(betygsskala U-G), samt workshop 1 hp (betygsskala U-G).
Delkurs 4 examineras genom hemprov 4,5 hp (betygsskala U-VG), seminarier 2 hp
(betygsskala U-G), samt genom gruppresentation 1 hp (betygsskala U-G)
I samband med varje delkurs erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget Godkänd krävs
att studenten fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller de lärandemål
som anges för kursen. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att studenten
uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild analytisk förmåga. Från
betygsskalan ovan undantas momenten Seminarier, Workshop och
Gruppresentation.Som betyg för dessa moment används någon av beteckningarna
Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd ska studenten visa ett tillräckligt
resultat. För betyget Underkänd har studenten visa ett otillräckligt resultat.
För att erhålla betyget Väl godkänd på en delkurs krävs att man erhållit detta betyg på
examinationsmomentet Hemprov.
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att man erhållit detta betyg
på delkurser motsvarande minst 15 högskolepoäng.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
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Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med GNVA10 Genusvetenskap:
Grundkurs, GNVA01 Genusvetenskap: Grundkurs, 1-30 högskolepoäng, eller
GNV100 Grundkurs i genusvetenskap, 1-20 poäng, enligt HF 1993:100.
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Prov/moment för kursen GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs
Gäller från V16
1601 Introduktion till genusvetenskap I: Hemprov, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602 Introduktion till genusvetenskap I: Seminarier, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1603 Introduktion till genusvetenskap II: Hemprov, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1604 Introduktion till genusvetenskap II:Seminarier, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1605 Teman inom genusvetenskap: Hemprov, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1606 Teman inom genusvetenskap Seminarier, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1607 Teman inom genusvetenskap: Work shop, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1608 Metod: Hemprov, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1609 Metod: Seminarier, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1610 Metod: Gruppresentation, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

