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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2023-03-13 och
gäller från höstterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
15 hp inom ett samhällsvetenskapligt, humanistiskt, pedagogiskt eller hälsovetenskapligt
ämne. Engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redovisa grundläggande kunskap och centrala begrepp inom feministiska postkoloniala
teorier och kritiska rasstudier inom genusvetenskapen,
2. redovisa hur genusvetenskap, postkoloniala teorier och kritiska rasstudier kan bidra till att
belysa varandras normblinda fläckar vid analys av ojämlikhet och 
3. analysera empiri ur genusvetenskapliga perspektiv med fokus på feministiska
postkoloniala teorier och kritisk rasteori.

Innehåll



Kursens syfte är att introducera feministiska postkoloniala teorier och kritiska rasstudier ur
ett genusperspektiv. Kursen ger en översikt över postkoloniala diskussioner inom
genusvetenskapen, deras utveckling och betydelse för genusvetenskap och feministisk
kunskapsproduktion. Under kursen lär sig studenten om inhemska epistemologier
(indigenous epistemologies), svart feminism och muslimsk feminism, liksom andra
marginaliserade röster inom genusvetenskapen. Syftet är att uppmuntra studentens
självständiga tänkande om relationen mellan nordisk kolonialism, nybyggarkolonialism
(settler colonialism), och rasifierat förtryck i relation till sociala kategorier såsom kön, ras,
etnicitet och religion. I kursen undersöks hur sådana maktdynamiker bidrar till att skapa
ojämlikhet både lokalt och globalt. 

För att förstå dessa teoretiska spörsmål bättre diskuteras historiska fall liksom samtida
exempel av koloniala strukturer, institutionell rasism, islamofobi, invandring och
integrationsprocesser, förtryck av urinnevånare och minoriteters representation. Studenten
ges möjlighet att lära sig om relationen mellan ras, etnicitet och kön på en vardagsnivå och
fördjupa sina studier om feministisk postkolonialism och kritiska rasstudier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom muntliga seminarier individuellt och i grupp, samt
en individuell skriftlig hemtentamen. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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.


