
 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

SGGNV, Kandidatprogram i genusvetenskap, 180
högskolepoäng

Bachelor of Science Programme in Gender Studies, 180 credits

Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
grundnivå / First cycle degree programme not requiring previous university study

 

Beslutsuppgifter 
Utbildningsplanen är fastställd av Dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017-
12-20 (U 2017/681) och senast reviderad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen
2019-01-31 (U 2019/13). Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med
2019-01-31, höstterminen 2019. 
 

Programbeskrivning 
Utbildningsprogrammet har som mål att förbereda studenten för arbete med
genusfrågor på ett nationellt såväl som på ett internationellt plan. Syftet med
programmet är att ge studenten en integrerad utbildning i genusvetenskap.
Studenten tillägnar sig kunskap inom genusvetenskapliga teorier och
samhällsvetenskapliga metoder. Programmet sätter frågor om makt, identitet och
social förändring i fokus, och betonar kopplingar mellan genus, etnicitet, klass och
andra sociala relationer som formar människors liv. 
Studenten lär sig att kritiskt tolka samhällsfrågor i sina historiska och politiska
sammanhang. Utbildningsprogrammet ger studenten verktyg att analysera såväl
kontinuitet som förändring i processer, uttryck och effekter av ojämlikhet och
komplexa maktrelationer. Vidare ges studenten kunskaper om lagstiftning på
områden som rör diskriminering, arbetsrätt och viss socialrätt. Genusvetare arbetar
bland annat med utredningar, utbildningar och projektledning i såväl privata som
offentliga verksamheter och ideella organisationer, i kultursektorn, i politiken och i
näringslivet. Programmet ger även behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå. 
Studenten har möjlighet att kombinera genusvetenskap med valfria kurser och/eller
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göra en praktiktermin och/eller utbytestermin. 
  
 

Mål 
I enlighet med Högskoleförordningen skall studenten för en kandidatexamen visa
följande: 
 

Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 

● visa kunskap och förståelse inom huvudområdet genusvetenskap, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.

 

Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten 

● visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,

● visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

● visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

● visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten 

● visa förmåga att inom huvudområdet genusvetenskap göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

● visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

  
Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall studenten för filosofie
kandidatexamen med huvudområde genusvetenskap: 

● visa förmåga att självständigt utföra informationssökningar inom
kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt
använda denna.

 

Kursuppgifter 
Programmets två första terminer består av en grundkurs och fortsättningskurs i
huvudområdet genusvetenskap, följt av en kurs i Genus och rätt på termin 3. Termin
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4 och 5 läser studenten valfria kurser, alternativt kursen Genusvetenskap:
Arbetslivspraktik, alternativt utbytesstudier. Programmet avslutas med kandidatkurs i
genusvetenskap, där ett självständigt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng
ingår. 
Termin 1 – Grundkurs: Genus, samhälle och identitet 
Kursen ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och metod som a¨r viktiga fo¨r
en genusvetare. Kursen fokuserar frågor om relationen mellan aktör och struktur: vad
är genus och sexualitet? Vilka sociala krafter formar oss som könade individer? 
Termin 2 – Fortsättningskurs: Genus, makt och kultur 
Kursen ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper med inriktning mot
kultur och dess betydelse för samhällets strukturer och individers och gruppers
positioner och relationer. Kursen introducerar centrala genusvetenskapliga begrepp
och metodologier. 
Termin 3 – Genus och rätt, 30 högskolepoäng, 
Kursen ger en grundläggande introduktion till genusvetenskapliga perspektiv på rätt
och social rättvisa samt juridik och praktisk tillämpning ur ett genusperspektiv. Kursen
består av två block: 15 hp genusvetenskapliga perspektiv på frågor om rätt och
rättvisa, samt 15 hp juridisk översiktskurs med betoning på diskriminering, arbetsrätt
och viss socialrätt. 
Termin 4 
Termin 4 består av valfria kurser som stäms av i samråd med studievägledare och
programansvarig, alternativt kursen Genusvetenskap: Arbetslivspraktik, alternativt
Utbytesstudier. Om studenten väljer att läsa valfria kurser ges vägledning mot
rekommenderade studiegångar. 
Termin 5 
Termin 5 består av valfria kurser som stäms av i samråd med studievägledare och
programansvarig, alternativt kursen Genusvetenskap: Arbetslivspraktik, alternativt
Utbytesstudier. Om studenten väljer att läsa valfria kurser ges vägledning mot 
rekommenderade studiegångar. 
Termin 6 - Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion 
Kursen ger studenten möjlighet att utveckla en fördjupad kunskap om feministiska
vetenskapsteoretiska frågor och metodologiska utmaningar inom den
genusvetenskapliga forskningen. Under kursen tränar studenten på att kritiskt
diskutera, analysera och jämföra vetenskapliga studier med fokus på användningen av
feministisk teori och metod. Examensarbetet (15 högskolepoäng) skrivs under
terminens sista del där studenten under handledning lär sig att genomföra ett eget
mindre forskningsprojekt, där slutprodukten blir ett eget vetenskapligt arbete. 
  
Se bilaga Kursuppgifter SGGNV. 
 

Examen 
Examensbenämningar 
Filosofie kandidatexamen

Huvudområde: Genusvetenskap
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Degree of Bachelor of Science
Major: Gender Studies 

 

Förkunskapskrav och urvalsmetod 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2  eller
Engelska B, Samhällskunskap A  (områdesbehörighet 6/A6) 
Urvalsmetod 
Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. 
 

Övrigt 
Programmet ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk
och engelska kan förekomma. 
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Bilaga 
 
Kursuppgifter SGGNV 
 
Termin 1 Genusvetenskap: Grundkurs 

- Genus, samhälle och 
identitet 

30 hp 

Termin 2 Genusvetenskap: 
Fortsättningskurs - Genus, 
makt och kultur 

30 hp 

Termin 3 Genus och rätt 30 hp 
Termin 4 Valfria kurser 

Eller 

Genusvetenskap: 
Arbetslivspraktik 

Eller  

Utbytesstudier   

30 hp 

Termin 5 Valfria kurser  

Eller 

Genusvetenskap: 
Arbetslivspraktik 

Eller  

Utbytesstudier   

 

Termin 6 Genusvetenskap: 
Kandidatkurs - Genus, 
rättvisa och 
kunskapsproduktion  

30 hp 

 


