
 

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) med ikraftträdande 2017-12-20, att gälla från och med
höstterminen 2018. 
 

Programbeskrivning 
Syftet med programmet är att ge studenten en integrerad utbildning i genus-
vetenskap. Studenten har möjlighet att fördjupa sig i ett temaområde (genom tre
valbara inriktningar) samt kombinera genusvetenskap med ett valbart ämne och/eller
göra en praktiktermin. 
Utbildningsprogrammet har som mål att förbereda studenten för arbete med
genusfrågor på ett nationellt såväl som på ett internationellt plan.  Studenten tillägnar
sig kunskap i det feministiska genusvetenskapliga forskningsfältets teori och metod.
Programmet behandlar bland annat kvinnors och mäns villkor i regional och global
kontext, samt de maktrelationer som skapar könade kroppar och erfarenheter. 
Studenten lär sig att kritiskt tolka samhällsfrågor i sina historiska och politiska
sammanhang. Utbildningsprogrammet förbereder studenten att analysera processer,
uttryck, och effekter av ojämlikhet i samhällen och av komplexa maktrelationer,
relaterade till kön, klass, sexualitet, ras/etnicitet, ålder och fysisk förmåga. Studenten
får kompetens i lagstiftning om jämställdhet, mångfald, diskriminering och mänskliga
rättigheter samt i att utveckla och utvärdera jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsplaner. 
Studenten erbjuds möjlighet till en praktiktermin och till utbytesstudier. Genusvetare
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är verksamma såväl inom den privata och offentliga sektorn samt ideella
organisationer. Programmet ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå. 
 

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 kunskap om teorier och metoder som kan användas vid analyser av rätten
och rättsvetenskapen ur ett genusperspektiv,

● visa kunskap om sambandet mellan teori och praktik inom det
genusvetenskapliga området,

● visa kunskap om vetenskaplig kommunikation och självständigt kunna bevaka
kunskapsutveckling inom det genusvetenskapliga området,

● visa kunskap om genusrättslig forskning och tillämpning,
● visa förmåga att självständigt arbetar med samhällsfrågor utifrån ett
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genusvetenskapligt perspektiv, och
● visa förmåga att utveckla former och metoder för hur ett givet arbete kan

bedrivas, samt genomföra genusvetenskapliga analyser av en verksamhet.
 

Kursuppgifter 
Programmet är uppbyggt av 90 högskolepoäng kurser inom huvudområdet
genusvetenskap, 30 högskolepoäng Genus och rätt, samt 60 högskolepoäng kurser
inom för inriktningen relevant ämne, varav 30 högskolepoäng kan utgöras av kursen 
Genusvetenskap: Arbetslivspraktik. 
I programmet ingår ett antal obligatoriska kurser. I fortsättningskursen ingår valbara
inriktningskurser. På tredje terminen ligger kursen Genus och rätt. På termin 4 och 5
väljer studenten valbara kurser på annan institution, kursen Arbetslivspraktik eller
söker utbytesstudier. Termin 6 ägnas åt kandidatkursen där ett självständigt
examensarbete omfattande 15 högskolepoäng ingår. 
Se bilaga Kursuppgifter SGGNV. 
 

Examen 
Examensbenämningar 
Filosofie kandidatexamen

Huvudområde: Genusvetenskap
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 
 
Programstrukturen för Kandidatprogram i Genusvetenskap, 180 
högskolepoäng 
  

Termin 1 
 
Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng 

 
Termin 2 

 
Genusvetenskap: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng 

 
Termin 3 

 
Genus och rätt, 30 högskolepoäng 

 
Termin 4 

 
Valbar kurs, 30 högskolepoäng eller 
 
Utbytesstudier, 30 högskolepoäng 

 
Termin 5 

 
Valbar kurs, 30 högskolepoäng eller 
 
Genusvetenskap: Arbetslivspraktik, 30 högskolepoäng eller 
 
Utbytesstudier, 30 högskolepoäng 

 
Termin 6 

 
Genusvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng 

 
Termin 1 - Grundkurs 
 
Kursen ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och metod som är viktiga 
för en genusvetare.  
 
Termin 2 - Fortsättningskurs 
 
Kursen ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper. Studenten får 
möjlighet att under en delkurs fördjupa sig inom ett område genom att välja en av 
inriktningarna Jämställdhet, makt och mångfald, Kultur och media, eller 
Migration och globalisering. Studenten tar del av centrala texter inom 
genusforskningen, fördjupar sina kunskaper om utvecklingen av feministisk teori 
och får inblick och övning i olika metoder. Kursen avslutas med ett mindre 
skriftligt arbete om 7,5 högskolepoäng. 
 
Termin 3 – Genus och rätt, 30 högskolepoäng, obligatorisk 
 
Kursen ger en grundläggande introduktion till genusvetenskapliga perspektiv på rätt och social rättvisa 
samt juridik och praktisk tillämpning ur ett genusperspektiv och är användbar för den student som 
planerar arbeta med allt ifrån jämställdhet och likabehandling till internationella frågor. 
 
Termin 4 
 
Valbar kurs med relevans för vald inriktning, alternativt Utbytesstudier. Se översikt 
nedan. 
 
 
 



Termin 5 
 
Valbar kurs med relevans för vald inriktning, alternativt kursen Genusvetenskap: 
Arbetslivspraktik, alternativt Utbytesstudier. Se översikt nedan. 
 
Termin 6 - Genusvetenskap: Kandidatkurs 
 
Kursen ger studenten möjlighet att utveckla en fördjupad kunskap om feministiska 
vetenskapsteoretiska frågor och metodologiska utmaningar inom den 
genusvetenskapliga forskningen. Under kursen får studenten träna på att kritiskt 
diskutera, analysera och jämföra vetenskapliga studier med fokus på användningen 
av feministisk teori och metod. Kandidatuppsatsen (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. 
 
Valbara kurser för termin 4 och 5 
 
Förutom de nedan listade ämnesområdena kan studenten välja utbytes- studier 
och/eller kursen Arbetslivspraktik (endast termin 5). Se tabellen för 
programstruktur. 
 

 
Inriktning: Kultur och media 

 
Media och 

kommunikation 

 
eller 

Sociologi 

 
eller 

Pedagogik 

 
 

 
Inriktning: Jämställdhet, makt och mångfald 

 
Statsvetenskap 

 
eller 

Sociologi 

 
eller 

Samhällsgeografi 

 
  

Inriktning: Migration och globalisering 

 
Statsvetenskap 

 
eller 

Utvecklingsstudier 

 
eller 

Ekonomisk historia 

 
Efter överenskommelse med studievägledare och programansvarig kan tillvalskurser för 
Kultur och Media även inkludera Pressvetenskap, Filmvetenskap, och Konstvetenskap. 
För Jämställdhet, makt och mångfald kan tillvalskurser även inkludera Historia. För 
Migration och globalisering kan tillvalskurser även inkludera Humanekologi och 
Etnologi. I dessa fall ska programstudenten söka kursen som fristående kurs och behöver 
då uppfylla behörighetskraven för aktuell kurs. 
 


