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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 2016-
01-01, vårterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs eller som obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i
genusvetenskap 180 hp. 
   
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska studenten visa 

 

Kunskap och förståelse
 fördjupad kunskap och förståelse inom området genusvetenskap, inbegripet
kunskap om dess vetenskapliga grund och genusperspektivets användbarhet i
olika kontexter, 
 fördjupad kunskap om genusvetenskapliga metoder samt dess teoretiska
grunder, 
 fördjupad kunskap inom någon del i av det genusvetenskapliga fältet samt
orientering om aktuella forskningsfrågor och vetenskapliga debatter inom
genusvetenskapen, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVK02, Genusvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Gender Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen
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 kunskap om vetenskaplig kommunikation och självständigt kunna bevaka
kunskapsutveckling inom det genusvetenskapliga området. 

 

Färdighet och förmåga
förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant
information i en genusvetenskaplig problemställning, 
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 
utifrån centrala teorier inom genusvetenskap kritiskt och självständigt identifiera,
formulera och analysera samhälleliga problem inom givna tidsramar, 
förmåga att tillämpa genusvetenskaplig metod med ett reflexivt förhållningssätt
avseende metodologi, 
 förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika publiker samt 
förmåga att kunna planera, inleda och leda seminariediskussioner samt aktivt
medverka i seminariediskussioner 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
förmåga att inom det genusvetenskapliga området göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 
förmåga att värdera kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för
hur den används, och 
förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens. 

 

Kursens innehåll
 
 Kursens syfte är att ge studenten fördjupad kunskap om vetenskapsteoretiska frågor,
om centrala teoretiska problem och debatter inom den genusvetenskapliga
forskningen samt öka förmågan att självständigt utföra en vetenskaplig analys. 
Kursen består av tre delkurser 
1) Genusvetenskapen som forskningsfält, 7,5 högskolepoäng 
Kursens fokus är vetenskapsteoretiska frågor, centrala teoretiska problem och
debatter inom den genusvetenskapliga forskningen. Särskilt behandlar kursen
ståndpunktsteori, intersektionalitet, och debatter kring feminism, poststrukturalism
och politik. 
2) Metod, 7,5 högskolepoäng 
Fokus för kursen är hur metod och metodologi kan användas för att forska kring
maktförhållanden och sociala och kulturella förändringar och hur metodvalet påverkar
vad som kan göras i forskning som syftar till förändring. Etiska spörsmål är centrala
inom kursen. 
3) Examensarbete för kandidatexamen 15 högskolepoäng. 
Genom examensarbetet tränar studenten att självständigt formulera en
forskningsfråga och med stöd i teori och metod genomföra en undersökning.  Här
ingår skriftlig och muntlig redovisning av forskningsuppgiften och aktivt deltagande i
granskningen av andras forskningsarbete. 
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Kursens genomförande
 
Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar, seminarium, workshops samt
handledning. 
Vid utarbetandet av examensarbetet under delkurs 3 har den studerande rätt till
handledning. Antalet handledningstillfällen specificeras i kursinstruktionerna.
Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på
kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. Examensarbetet ventileras
med särskilt utsedd opponent vid ett seminarium. Studenten ska även opponera på
annan students examensarbete. 
  

 

Kursens examination
 
Delkurs 1 examineras genom hemprov 4,5 hp (betygsskala U-VG),seminarier 2 hp
(betygsskala U-G) samt reflektionspaper 1 hp (betygsskala U-G). 
Delkurs 2 examineras genom hemprov 4,5 hp (betygsskala U-VG), seminarier 2 hp
(betygsskala U-G) samt muntlig presentation 1hp (betygsskala U-VG). 
Delkurs 3 examineras genom uppsats 15 hp (betygsskala U-VG), samt genom muntligt
försvar av eget vetenskapligt arbete och granskning av annan students vetenskapliga
arbete 0 hp (betygsskala U-G). 
  
I samband med kursen 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. 
För att erhålla betyget Väl godkänd på delkurs 1 och 2 krävs att man erhållit detta
betyg på examinationsmomentet Hemprov. För att erhålla betyget Väl godkänd på
delkurs 3 krävs att man erhållit detta betyg på examinationsmomentet Examensarbete
för kandidatuppsats. 
Från betygsskalan ovan undantas momenten Seminarier, Reflektionspapper, Muntlig
presentation samt Opposition. Som betyg för dessa moment används någon av
beteckningarna Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd ska studenten visa
ett tillräckligt förslag. För betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt
resultat. 
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att man erhållit detta betyg
på delkurs 3 Examensarbete för kandidatuppsats.
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Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 
  
  

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfodringar på kurs GNVA21 (alt. GNVA01
eller GNVA10) Genusvetenskap: Grundkurs 1-30 högskolepoäng och GNVA22 (alt.
GNVA11) Genusvetenskap: Fortsättningskurs, 31-60 högskolepoäng eller
motsvarande. 

 

Övrigt
 
Kursen ersätter GNV300 Påbyggnadskurs i genusvetenskap 41-60 poäng enligt HF
1993:100. 
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Prov/moment för kursen GNVK02, Genusvetenskap: Kandidatkurs
 

Gäller från V16

 
1601   Genusvetenskap som forskningsfält: Hemprov, 4,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602   Genusvetenskap som forskningsfält: Seminarier, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1603   Genusvetenskap som forskningsfält: Reflektionspapper, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1604   Metod:Hemprov, 4,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1605   Metod:Seminarier, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1606   Metod: Muntlig presentation, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1607   Examensarbete för Kandidatexamen, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1608   Uppsatsopposition, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Deltagit
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