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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-02-19 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6
eller A eller motsvarande. Genusvetenskap, 1-90 hp eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- ge en bred och djup redogörelse för genusvetenskapliga teorier i historiskt och samtida perspektiv,
- ge en fördjupad redogörelse för olika vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser,
- använda sig av genusvetenskaplig teoribildning i ett eget vetenskapligt arbete,
- självständigt tillämpa flera vetenskapliga metoder på ett genusvetenskapligt forskningsproblem,
- med utgångspunkt i forskningsproblemet bedöma olika metoders tillämplighet,
- självständigt och kritiskt tillämpa teoretiska och metodologiska kunskaper samt forskningsmetoder i
ett genusvetenskapligt uppsatsarbete och
- granska och kritiskt bedöma andras vetenskapliga arbeten med avseende på teori, metodologi och
forskningsmetoder.

Innehåll
Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1, Transgenderstudier och transaktivism (7.5 hp)
Delkursen ger en grundläggande introduktion till, och rymmer avancerade diskussioner om, området
transgender inom ramen för aktivism och feministisk teori. Frågor som behandlas i kursen är: Vad är
problemet med en binär förståelse av kön? Hur problematiseras det inom genusstudier och vilken roll
spelar studier i transgender häri? Vad är transstudier och vad är relationen mellan transstudier och
aktivism? Hur relaterar transgender till feministisk, antirasistisk aktivism och queerpolitik? Vad är
transnormativitet samt vad är sex, kön och sexualitet i transstudiers kontext?



Delkurs 2, Kritiska maskulinitetsstudier (7.5 hp)
Delkursen behandlar kritiska maskulinitetsstudier. Vi utforskar dess framväxt, dess epistemologiska
terräng i ett nutida och historiskt perspektiv, såväl som dess mest betydelsefulla begrepp. Vidare
kommer relationen till feminism och queerstudier att undersökas. Några av frågorna som behandlas i
kursen är: Vad är en man samt vilka historiska och antropologiska variationer finns?

Delkurs 3, Uppsatsarbete (15 hp)

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1 och 2 examineras genom en hemtentamen samt inlämningsuppgifter. Hemtentamen utförs
individuellt och behandlas vid ett obligatoriskt seminarium, där studenten redovisar sina kunskaper
muntligt. Inlämningsuppgifter utförs både individuellt och i grupp. Delkurs 3 examineras genom ett
självständigt vetenskapligt uppsatsarbete som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt
uppsatsseminarium. Dessutom ingår opposition på annan students arbete.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 22.5 av kursens 30 hp.

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Kursen ges på engelska.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Om kursen ges på distans krävs egen dator med tillgång till internetuppkoppling.
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