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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
Genusvetenskap 1-30 hp eller motsvarande.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra översiktligt för genusvetenskapens teorihistoria,
- identifiera likheter och skillnader mellan olika genusteoretiska perspektiv,
- redogöra översiktligt för grunderna i den vetenskapliga undersökningsprocessen och
- redogöra översiktligt för centrala vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- tillämpa genusvetenskapliga teorier i forskningsarbete,
- tillämpa kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod i en enklare empirisk undersökning,
- självständigt planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete,
- identifiera och beskriva det egna informationsbehovet för ett vetenskapligt arbete och
- formulera sökfrågor och använda relevanta sökverktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- självständigt analysera och ktiriskt diskutera genusvetenskapliga teorier,
- kritiskt granska och analysera sökt information, informationskällor och den egna
informationssökningsprocessen och
- kritiskt reflektera över och diskutera konsekvenserna av skilda vetenskapsteoretiska och



metodologiska utgångspunkter i den vetenskapliga undersökningsprocessen.

Innehåll
I kursen fördjupas kunskap om den vetenskapsteoretiska och begreppsliga grunden för feministiska
och genusvetenskapliga studier. Inledningsvis studeras olika teoretiska inriktningar och deras plats i ett
större samhällsvetenskapligt sammanhang. Därefter introduceras feministisk vetenskapsteori och
metod samt praktisk kunskap om hur man går tillväga i en vetenskaplig undersökningsprocess.
Kursens första tre delkurser förbereder för ett avslutande självständigt arbete.

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs I: Genusvetenskaplig teori 2 (7,5 hp)
I delkursen behandlas för genusvetenskap centrala texter. Vidare ges studenten fördjupad inblick i
feministisk teoribildning och genusvetenskapliga förklaringsmodeller. Skiljelinjer och gemensamma
nämnare i olika teoretiska traditioner tas upp under föreläsningar och i seminarieform.

Delkurs II: Kunskapsproduktion och makt (7,5 hp)
I delkursen behandlas och problematiseras vetenskaplig kunskapsproduktion och frågor kring makt
och inflytande. Det egna ansvaret i kunskapsproduktionen betonas. Kritiska och reflexiva
förhållningssätt till olika vetenskapliga metoder och teorier introduceras. Betydelsen av maktrelationer
i vetenskaplig kunskapsproduktion och dess tillämpning diskuteras.

Delkurs III: Genusvetenskapliga metoder och förändringspraktiker (7,5 hp)
Delkursen ger en grundläggande praktisk kunskap om den vetenskapliga undersökningsprocessen som
helhet. Vidare behandlas empiriska undersökningar utifrån kvantitativa och kvalitativa
forskningsmetoder och studenten ges möjlighet att tillämpa den teoretiska metodkunskapen.
Delkursens innehåll relateras kontinuerligt till genusvetenskap som ett kunskaps- och
forskningsområde. Delkursens innehåll är uppbyggt kring skilda metoder för urval och analys av
material samt kring den vetenskapliga uppsatsen och skrivprocessen. Studenten ansvarar för att
definiera, bearbeta och lösa verklighetsanknutna problem av genusvetenskaplig karaktär.

Delkurs IV: Uppsatsarbete (7,5 hp)
Studenten omsätter sina kunskaper från tidigare delkurser i ett självständigt vetenskapligt
uppsatsarbete, utifrån gjord praktik eller valt undersökningsområde. Uppsatsen skall utgå ifrån ett
genusteoretiskt perspektiv. Delkursen innehåller också seminarier där uppsatserna redovisas och
granskas.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurserna 1-3 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.

Delkurs 4 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 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.
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