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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-06-03 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Kandidatexamen

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redovisa på ett avancerat och ingående sätt teorier om kön och kropp i ett historiskt och samtida
perspektiv, 
- diskutera transdisciplinära och intersektionella kunskapsteorier genom att använda kritisk
genusvetenskaplig terminologi och
- använda kursens begrepp på ett avancerat, klart och tydligt sätt i tal och skrift. 



Innehåll
Kursen Transstudier och aktivism ger en introduktion till det framväxande fältet tranvetenskap, dess
förankring i aktivism för social rättvisa och dess förhållande till genusvetenskap. Transstudier är ett
komplext fält och i kursen diskuteras feministiska, queer- och transperspektiv på frågorna om kropp,
dess kontextuella plats i globaliseringen och hur avsteg från genusnormen tar sig uttryck på lokal nivå
utanför västvärlden. Dessutom behandlas prominenta personer som bidragit till fältets bildande.
Undervisningsspråket är engelska. Kursen ges helt på distans. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, som presenteras och behandlas på ett
obligatoriskt seminarium samt 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.


