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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-07 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Kandidatexamen.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten
- reflektera och diskutera rollen av genus i samhället och dess utveckling,
- teoretisera och operationalisera genus som en analyskategori,
- kritisk redovisa och värdera olika genusteorier ur ett samhällsperspektiv,
- genomföra egna genusvetenskapliga analyser av samhället och dess olika institutioner och
- kommunicera avancerade genusvetenskapliga analyser i tal och skrift.

Innehåll



Kursens syfte är att analysera rollen av genus i samhället utifrån interdisciplinära och intersektionella
genusvetenskapliga perspektiv. Studenten skall utveckla förmågan att självständigt diskutera, teoretisera
och analysera vilken roll genus har i samhällets utveckling. Därför behandlar kursen olika empiriska och
teoretiska perspektiv i genusvetenskap i förhållande till hur kön, etnicitet, klass, trosuppfattning,
funktionsvariation och sexualitet spelar samman med samhällets olika institutioner och samhällets
utveckling. Kursen fokusera på hur detta samspel skapar och formar könade kroppar, subjekter,
identifikationer, genusrelationer och maktförhållande. Kursen behandlar även utvecklingen av olika
genusvetenskapliga teorier och begrepp i förhållande till dessa frågor, som till exempel teorier och
begrepp inom feministiska, postkoloniala och kritiska rasstudier, transgenus- och HBTQ-studier, kritiska
män- och maskulinitetsstudier och feministiska studier av hälsa, medicin och teknologi. Kursen vänder
sig till studenter på avancerad nivå, som önskar att fördjupa sig i genusvetenskapliga teorier om genus
och samhället och som vill genomföra självständiga analyser av samhället och dess olika institutioner
utifrån genusvetenskapliga teorier, metoder och kritik.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuell hemtentamen, som presenteras och behandlas på ett
obligatoriskt seminarium, och genom skriftliga inlämningsuppgifter, både individuella och gruppvisa.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

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


