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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap 2020-02-12 att
gälla från och med 2020-04-01, höstterminen 2020.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i genusvetenskap och som
fristående kurs.  
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.  

 

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

 

Kunskap och förståelse
centrala perspektiv inom feministisk teori och genusvetenskap 
centrala empiriska forskningsområden, i synnerhet kring genus, identitet och
social förändring 
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 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVA33, Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och
identitet, 30 högskolepoäng

Gender Studies: Gender, Society and Identity, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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visa förmåga att analysera nalysera sociala strukturer ur ett genusperspektiv 
visa förmåga att värdera olika typer av information 
kunna utföra grundläggande informationssökningar samt ha kännedom om
enkel referenshantering 
visa kännedom om grunderna för kvalitativa metoder inom samhällsvetenskapen 
visa kännedom om grunderna för enklare statistiska analyser 
i samarbete med andra analysera och redogöra för processer och effekter
av ojämlikhet på individ- och samhällelig nivå 
formulera sig med hjälp av vetenskapliga begrepp, 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 frågor om
identitetskonstruktion och genus, politik och global social förändring.
Genusvetenskapens centrala analytiska begrepp diskuteras. Studenten lär sig
analysera komplexa maktrelationer relaterade till kön, klass, sexualitet, "ras"/etnicitet,
nationstillhörighet, ålder och funktionalitet. 
Kursen består av tre delkurser: 
1. Genus, samhälle och subjektivitet, 7,5 hp 
Genus som begrepp och analytisk kategori introduceras och diskuteras. Centrala
begrepp som subjektivitet och identitet introduceras och diskuteras i relation till
institutionella arrangemang. Studenten möter under delkursen flera texter som
illustrerar och diskuterar hur genusvetenskapliga teorier om relationen mellan aktör
och struktur tillämpas. 
2. Genus och social förändring, 7,5 hp 
Delkursen breddar och fördjupar introduktionen av det genusvetenskapliga fältet.
Genus som socialt föränderlig relation introduceras och diskuteras utifrån ett
intersektionellt och historiskt perspektiv, särskilt i relation till staten och det civila
samhället. 
3. Genus och hoppets etnografi, 15 hp 
Delkursen ger en vidare introduktion till vad genusvetenskap är och kan användas till
genom att identifiera och fördjupa kunskapen om genusrelationer som socialt
föränderliga. 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, ställs här i relation till frågor om hur kunskap
kan användas för att bygga en socialt hållbar framtid. Under delkursen arbetar
studenterna projektbaserat med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Delkursen
betonar därigenom olika metoders förmåga att svara på olika slags forskningsfrågor. 

 

 

Kursens genomförande
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Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, samt workshops. Deltagande i
seminarier under delkurs 3 är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant. 

 

 

Kursens examination
 
Kursens examination 
Delkurs 1 examineras genom hemprov 5,5 hp (betygsskala U-VG), samt seminarier 2
hp (betygskala U-G) 
Delkurs 2 examineras genom hemprov 5,5 hp (betygskala U-VG) samt seminarier 2 hp
(betygskapa U-G) 
Delkurs 3 examineras genom skriftligt grupparbete 5 hp (betygskala U-VG),
gruppresentation 2 hp (betygskala U-G), workshop 2 hp (betygskala U-G) samt
hemprov 6 hp (betygskala U-VG). 
På varje delkurs erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie
provet samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det
gångna läsåret(uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större
förändring eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på 
samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i
enlighet med gällande kursplan 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet. 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betygsskalan 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 och Workshop .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 hela
kursen krävs att man erhållit detta betyg på moment motsvarande minst 15
högskolepoäng.
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Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 
  
  

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet

 

Övrigt
 
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med GNVA30 Genusvetenskap: Genus,
samhälle och identitet, GNVA20 Genusvetenskap: Grundkurs, 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 GNVA33, Genusvetenskap: Grundkurs - Genus,

samhälle och identitet
 

Gäller från H20

 
2001   Hemprov, 5,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2002   Seminarier, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2003   Hemprov delkurs 2, 5,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2004   Seminarier dk 2, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2005   Grupparbete, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2006   Gruppresentation, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2007   Workshop, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2008   Hemprov, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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