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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02-09 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för grundläggande genusvetenskapliga problemområden, perspektiv och teorier,
- ge exempel på hur kvinnors och mäns livsvillkor gestaltas i historiska och globala perspektiv och
- redogöra för betydelsen av ett intersektionellt perspektiv i genusvetenskapliga sammanhang.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- tillämpa grundläggande genusvetenskapliga teorier och begrepp och
- självständigt genomföra ett begränsat arbete av vetenskaplig karaktär.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- granska och kritiskt diskutera genusvetenskapliga teorier och begrepp och
- kritiskt diskutera aspekter av genusvetenskaplig forskning och genusvetenskapens roll i samhället.
Innehåll
Kursen består av fyra delkurser:
Delkurs I: Genusvetenskaplig teori 1 (7,5 hp)
I delkursen introduceras grundläggande begrepp och teoribildningar inom de feministiska och
genusvetenskapliga kunskapsområdena med betoning på maktrelationer mellan könen. Samspelet,

intersektionerna, mellan kön/genus och andra maktdimensioner som till exempel klass, etnicitet,
sexualitet, ålder och religion introduceras och behandlas. Översiktligt diskuteras även vetenskapsteori
utifrån ett feministiskt perspektiv.
Delkurs II: (O)jämlikhet, välfärd och globalisering (7,5 hp)
I delkursen introduceras skilda sätt att organisera samhällen i olika länder samt de konsekvenser detta
får för kvinnors och mäns livsvillkor och livssammanhang över tid. Genusproblematiker i samband
med till exempel våld och krig diskuteras ur ett globalt och postkolonialt perspektiv utifrån aktuella
fall.
Delkurs III: Organisation, motstånd och förändring (7,5 hp)
I delkursen problematiseras betydelser av kön i relation till organisationers struktur, kultur, ledarskap
och förändringsprocesser. Arbetslivets organisation betonas särskilt. Kritiska perspektiv på
jämställdhet och motstånd introduceras och diskuteras. I delkursen ges exempel på hur grundläggande
genusteori kan användas i förändringssyfte.
Delkurs IV: Kropp, kultur och ideologi (7,5 hp)
I delkursen behandlas kulturella konstruktioner och göranden av kön, kropp och sexualiteter i samtida
och historisk belysning. Feministiska perspektiv på materialitet, biologi och biologisk forskning
diskuteras. Här problematiseras också hur genus kommer till uttryck i och påverkar språk och
gestaltningar i såväl vardagspraktiker som ideologiska strömningar.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Samtliga delkurser examineras dels genom individuella hemtentamina som presenteras och diskuteras
på obligatoriska seminarier, dels genom inlämningsuppgifter både individuellt och i grupp som
presenteras och diskuteras på obligatoriska seminarier.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygskalan 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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

