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Genusvetenskapliga institutionen 

KURSINSTRUKTION 

Genusvetenskap: GNVA40, Delkurs 1: Feminismens filosofiska rum, VT 2020 

Välkommen till denna delkurs! 

På delkursen studeras centrala teoretiska texter, som syftar till att ge en fördjupad inblick i 
det genusvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Kursen utgår från ett antal för den 
feministiska teoribildningen centrala texter och knyter dessa till en rad problemområden 
som konstituerar genusvetenskapen som fält. 

Detta dokument ger dig information om hur kursen är upplagd. Du hittar  

1. information kring kursens upplägg och arbetsformer 

2. en överblick över kursen, läsinstruktioner, och instruktion för seminarier 

3. information om kurskrav och betyg 

4. kontaktuppgifter till undervisande lärare 
 

1. Kursens upplägg och arbetsformer 

På kursen läser vi originaltexter. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier 
där kursens texter utgångspunkt for diskussion och reflektion. 

Kursens elektroniska plattform är Live@Lund. På Live@Lund laddas upp kursinformation 
och kursdokument. Det finns olika mappar där uppgifter och prov laddas upp. 

Respektfulla samtal 

Hur skapar vi rum där alla kan komma till tals, och som samtidigt är så fria som möjliga från 
rasism, cisnormer, heteronormer, sexism och funktionsnormer? Vi kommer att ta tid under 
introduktionen för att prata om det.  
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Tillgängliga klassrum 

Vi lärare gör vårt bästa för att göra klassrummen tillgängliga. Men det finns vissa fysiska 
begränsningar. Till exempel finns det hiss och dörrknappar till de undervisningssalarna där 
vi möts, men det finns inga mikrofoner. 

Om du vet med dig att du kan behöva stöd i ditt lärande, hör gärna av dig till 
studievägledningen så snart som möjligt.  

Biblioteket kan bidra med mycket stöd, till exempel genom ljudböcker. 

Det finns flera verktyg som biblioteket kan hjälpa till med, som till exempel uppläsnings-
program. Här finns mer information: https://libguides.lub.lu.se/talbok/upplasning  

Föreläsningar och seminarier 

Föreläsningar och seminarier 

Strax efter kursstart delas ni in i seminariegrupper. Kursen inleds med en introduktion där 
kursens mål och upplägg presentera. Kursen är sen upplagd som följer: 

• Kurslitteraturen och överordnade teman presenteras vid  föreläsningar. 

• Kurslitteraturen diskuteras vid förberedande lärarlösa seminarier i grupperna. 
• Kurslitteraturen är utgångspunkten för de examinerande lärarlett seminarier. 

 

Tänk på att sidorna i litteraturen kan variera beroende av upplag och utgivning! 

Att läsa vetenskapliga texter 

Läs med nyfikenhet och lust! Ibland kan klassikerna verka tunga att ta sig igenom, men öva 
på att plocka upp huvudargument och centrala begrep ur en text. Börja gärna med att läsa 
igenom snabbt för att få en uppfattning om vad texten handlar om och vad den utmynnar i 
för slutsatser. Vid en andra genomläsning är det tydligare vart texten är på väg och det blir 
lättare att förstå den. Läs gärna dokumentet på Live@Lund om att läsa vetenskapliga texter. 

Att samtala om vetenskapliga texter 

Kursen är en övning i det vetenskapliga samtalet. Den ska ge er förmåga att ”formulera, 
diskutera och behandla genusvetenskapliga frågeställningar”, att ”aktivt och självständigt 
delta i seminariediskussioner” och att ”genomföra muntliga presentationer”. Att samtala 
om en vetenskaplig text på ett seminarium kommer inte av sig själv, men genom gemensam 
övning under kursen.  

Förberedande seminarier i grupp 
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De förberedande lärarlösa seminarierna är en viktig del av kursen och därför schemalagda. 
Alla deltar i och arbetar som en grupp. Grupperna träffas för att studera texterna och 
förbereda seminarierna. Här kan de egna tanker, funderingar och argument prövas. 
Gruppernas presentationer på seminarierna kräver diskussion mellan alla gruppens 
deltagare så det blir ett grupparbete. Det kan vara så att ni läser texterna på olika sätt och 
det berikar allas läsande och lärande när ni samtalar i arbetsgruppen. Till det förberedande 
seminariet ska ni ha läst den rekommenderade litteraturen, men det kan vara bra att även 
ta en titt på kurslitteraturen inför föreläsningarna.  

Seminarier 

På seminarierna gör varje grupp en presentation. 

Gruppen väljer ut 2-4 begrepp från veckans litteratur som till exempel ”genus”, ”kategori”, 
”materialism”…. I sin presentation diskuterar gruppen de valde begreppen, deras innebörd, 
funktion och relevans. Vad betyder begreppen? Är de begripliga? Är de relevanta för 
genusstudier och på vilket sätt? Det finns många frågor att ta upp och grupperna får själva 
avgöra vad de tycker verkar intressant, viktigt, spännande, relevant, etc. Seminarierna är till 
för gemensam reflektion, frågor, funderingar och därmed att främja det vetenskapliga 
samtalet. 

Inför varje seminarium väljer grupperna även ett exempel från ”det verkliga livet”. 
Exemplet kan röra sig om politik, arbetsliv, världsmarknad, rättvisa, jämlikhet eller civila 
samhället för att illustrera hur de begreppen som gruppen vill diskutera i sin presentation 
relaterar till ”verkligheten”. Det går bra att läsa extra litteratur inför presentationen och att 
använda PowerPoint, filmklipp eller debattinlägg från tidningar/bloggar, mm. men det är 
inget krav. 

Fokus för diskussionen av exemplet är: hur kan kurslitteraturen hjälpa oss att förstå 
exemplet? Hur kan abstrakta begrepp öka förståelsen, det kritiska tänkande, argument och 
motargument, insikt och diskussion i relation till olika samhällsmässiga problem som det 
valde exempel? 

En presentation är typisk 15 minuter lång (dock beroende av klassens storlek). Alla 
gruppens medlemmar presenterar. Med sin presentation ska gruppen skapa diskussion. Det 
är viktigt att alla i gruppen kan redogöra för hela uppgiften, men också att ni har hittat en 
rimlig fördelning av det som ni vill presentera. Se till att er presentation inte blir för långt 
eller för kort.  

Klassen deltar aktivt i seminariet vid att förhålla sig konstruktivt till gruppens presentation. 

Grupperna laddar upp sina presentationer under relevant mapp i Live@Lund senast 24 
timmer efter sin presentation. 
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2. Föreläsningar, seminarier och litteratur 

Obs. Gästföreläsningar kan tillkomma. 

Introduktion 

På introduktionsföreläsningen får du en överblick över kursens ”röda tråd”. Vi kommer 
även att prata om hur det är att läsa texter som ses som klassiker, om samarbetsformer och 
hur vi kan skapa respektfulla samtal.  

Föreläsning 1: Det Andra könet 

Boken Det andra könet är en av de texter som präglad feminismens filosofiska rum sedan 
dess publikation 1949. Varför är det så? Vad är bokens arv i den genusvetenskapliga 
kunskapsproduktionen? 

de Beauvoir, Simone (1986 [1949]). ”Den levda erfarenheten”, Det andra könet, s. 825-840 
(15s.) och ca 100 sidor som du själv väljer från sidorna 321-823 (100 s.). 

Gothlin, Eva (1986). ”Förord”, Det andra könet, s. 7-19 (12 s.). 

Föreläsning 2: Genustrubbel  

Genustrubble har skapat mycket diskussion bland genusvetare och feminister sedan boken 
kom ut 1990. Författaren Judith Butler undersöker hur – i teoriskapandet och till vardags – 
idéer om kön bygger på att kroppens utformning, könsidentitet och sexuell identitet ska 
hänga ihop på ett visst sätt. Det blir trubbel när detta ifrågasätts!  

Butler, Judith (2007). Genustrubbel, s. 49-231 (182 s.).  
Rubin, Gayle. (1975). Traffic in women: notes on the 'political economy of sex'. In Rayna 
Reiter (Ed.), Toward an Anthropology of Women (pp. 157-210). New York: Monthly 
Review Press.  

Seminarium 1  

Baserad på litteraturen för föreläsning 1 och 2. 

På seminariets första del ligger fokus på Det andra könet, på andra delen tar vi tid för 
Genustrubbel och ”Traffic in women”. Från Genustrubbel läser alla Inledningen och 
Sammanfattningen. Delgrupp 1 läser särskild Kapitel 1, Delgrupp 2 läser Kapitel 2, och 
delgrupp 3 läser Kapitel 3. Fokusera främst på Butlers argument i analysen av de andra 
författarna boken diskuterar.  

 
  



2019-11-29 

 

 

 
 
 
 

 

Föreläsning 3: Feminism och historiematerialism  

Föreläsningen fokuserar på materialism i ett feministiskt perspektiv genom att koppla 
klassiska texter av Simone de Beauvoir, Friedrich Engels och Heidi Hartman. 
Förläsningen ställer bland annat frågan på vilket sätt marxism och feminism är 
relaterade och hur de kan berika varandra.  

de Beauvoir, Simone (1986 [1949]). ”Det historiematerialistiska perspektivet”, Det andra 
könet, s. 72-93 (22 s). 

Engels, Friedrich (1982[1884]). Familjen, statens och privategendomens ursprung, s. 12-65, 
90- 92 (55 s.). 

Hartman, Heidi (1979). ”The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism” (32 s.). 

Föreläsning 4: Kolonialisering-dekolonialisering  

Denna föreläsning tar upp frågor kring kolonialism, postkolonialism och dekolonialisering 
genom att ta upp banbrytande texter av Edward Said och Vandana Shiva. Texterna ställer 
frågor kring makt och dominans i ett historiskt och aktuellt perspektiv till exempel i relation 
till miljö och klimatfrågor.   

 

Said, Edward (1978). Orientalism (förord, inledning och fram till ’Kris’) s. 1-98 (97 s.). 

Shiva, Vandana (1991). Staying Alive, s. 15-96 (81 s.) 

Seminarium 2 

Baserad på litteraturen för föreläsning 3 och 4. 

Föreläsning 5: Ståndpunktteorier 

Ståndpunkteorier utforskar frågan vem som kan – eller även får – tala om eller för olika 
grupper i samhället. Vi kommer att ta upp frågan genom två centrala texter.  

hooks, bell. (2015 [1984]). Feminist Theory. From Margin to Center. New York: Routledge. 
74 

Haraway, Donna. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the 
privilege of partial perspective. Feminist Studies, 14(3), 575-599. 24 

Föreläsning 6: Ifrågasätta feminismens subjekt  

Föreläsningen fortsätter samtalet om feministisk kunskapsproduktion. Med hjälp av 
litteraturen tar föreläsningen upp frågan om vilka som anses vara de som är feminister, 
vem som är sedd som att skapa feministisk teori, och vilka som ses som de som ska bli 
hjälpta av feminismen.  

Stone, Sandy (1992). “The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto”, s. 150-76 (26). 
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Cohen, Cathy J. (1997). “Punk, Bulldaggers, and Welfare Queens: The Radical Potential of 
Queer Politics?”, GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 3 (4):437-465 (28 s.). 

Oyewùmí, Oyèrónké (2002). “Family Bonds/Conceptual Binds: African Notes on Feminist 
Epistemologies”, 1093-1098 (5 s.). 

Seminarium 3 

Baserad på litteraturen för föreläsningar 5 och 6. 

Föreläsning 7: Makt, diskurs och feminism  

Denna föreläsning introducerar Michel Foucaults epokgörande teori om makt, kunskap, 
diskurs och sexualitet. Föreläsningen relaterar även Foucualts arbeta till Mary 
Wollstonecrafts inflytelsesrika klassiska text om förtrycket av kvinnor och deras kamp för 
lika rättigheter.  

Foucault, Michel (2002[1971]). Sexualitetens historia, Bd. I (förord och fram till ’Metod’) 
(102 s). 

Wollstonecraft, Mary (2017 [1792]). Till försvar för kvinnans rättigheter, (fram till ’En 
fortsättning på samma ämna’) s. 9-84 (74 s.). 

Föreläsning 8: Dekonstruktion, motsatser och rättvisa  

Denna föreläsning återkommer till marxismen genom Jacques Derridas utmanande 
dekonstruktivistiska metod och visar på hur Derridas kritiska läsning av Marx ger en ny 
betydelse till frågor om rättvisa (och spöken).  Föreläsningen ser dessutom på vad ett 
dekonstruktivistiskt perspektiv betyder för förståelsen av de kategorier som Sherry Ortner 
undersöker i uppmärksammade texten ”Is Female to Male as Nature is to Culture?”   

Derrida, Jacques. 2003. Marx spöken. Stockholm: Daidalos. Kapitlen 2, 3, 4. (95s.) 

Ortner, Sherry B. (1974). “Is Female to Male as Nature is to Culture?” s. 68-87 (19 s.). 

Seminarium 4 
Baserad på litteraturen för föreläsningarna 7 och 8, samt de Beauvoir och Butler 
(återkoppling genom fritt val från tidigare läst litteratur). 

3. Krav för att bli godkänt 

För att bli godkänt på kursen ska du visa att du har fördjupad kunskap om och förståelse för 
det genusvetenskapliga kunskapsområdets utveckling och om centrala teoribildningar inom 
genusvetenskap. Du ska i grupp ansvara för seminarpresentationer, samtal och diskussion 
och du ska kunna diskutera genusvetenskapliga teoriers relevans och användning. Du ska 
delta aktivt på seminarierna som är examinerande och du ska lämna in en avslutande 
hemuppgift. 
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Kursen examineras genom ett individuellt hemprov på 5,5 hp (betygsskala U-G-VG) och 
deltagande i seminarierna som är värt 2 hp (betygsskala U-G). 

Missade seminarier: omseminarium 

De lärarledda seminarierna är examinerande och för att få godkänt på kursen måste du gå 
på det ordinarie seminariet eller på ett omseminarium i anslutning till delkursen. 
Instruktioner finns på Live@Lund. 

Hemprov 

Kursen examineras även genom ett hemprov skrivas. Frågorna blir tillgängliga i början av 
delkursen. Det är viktigt att du arbetar med kurslitteraturen för att bli godkänt.  

Var noga med att referera och citera korrekt och konsekvent. Se bibliotekets ämnesguide 
för riktlinjer och tipps på http://libguides.lub.lu.se/genusvetenskap/skriva och dokumentet 
”Citera och referera” på http://libguides.lub.lu.se/ld.php?content_id=12008653. 

Dina texter laddar du upp i mapparna på Live@Lund, varje fråga för sig. Examinationen är 
anonymiserad och det är viktigt att du inte skriver ditt namn någonstans i texterna.  

Uppsamlingsprov 

Institutionen har två uppsamlingsperioder per år då uppsamlingsprov anordnas. 
Instruktioner finns tillgängliga på Live@Lund. 

4. Undervisande lärare 

Om du har frågor som berör kursen tar du dessa på Live@Lund. 

Irina Schmitt irina.schmitt@genus.lu.se (kursansvarig) 

Helle Rydström (helle.rydstrom@genus.lu.se  

http://libguides.lub.lu.se/genusvetenskap/skriva
mailto:irina.schmitt@genus.lu.se
mailto:helle.rydstrom@genus.lu.se
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