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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-01 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Genusvetenskap, 1-60 hp.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- ge en fördjupad redogörelse för genusvetenskaplig teoribildning,
- ge en fördjupad redogörelse för genusvetenskapliga undersökningsprocesser, deras skilda moment
och sammanhangen dem emellan,
- redogöra för centrala vetenskapsteoretiska och metodologiska inriktningar,
- redogöra för aktuella genusvetenskapliga problem och debatter,
- självständigt och kritiskt tillämpa genusvetenskapliga teorier i vetenskapligt arbete,
- redogöra för olika vetenskapliga metoders tillämplighet i olika sammanhang,
- självständigt planera, genomföra och rapportera genusvetenskapliga undersökningar,
- formulera en genomtänkt sökstrategi,
- kommunicera såväl muntligt som skriftligt enligt vedertagen akademisk praxis och
- värdera och kritiskt diskutera vetenskapliga undersökningars upplägg och innehåll samt
vetenskapliga och samhälleliga konsekvenser.

Innehåll
Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1 - Genusvetenskaplig teori 3 (7.5 hp)
I delkursen fördjupas diskussionen kring centrala begrepp och problem inom genusvetenskaplig
teoribildning. Studenten arbetar självständigt med stöd av föreläsningar och seminariediskussioner.



Delkurs 2 - Genusvetenskaplig analys, fördjupningskurs (7.5 hp)
I delkursen behandlas genusvetenskapliga metodproblem utifrån kritiska vetenskapsteoretiska
perspektiv. Konkreta vetenskapliga metoder introduceras och studenten arbetar självständigt med
tillämpning i praktiska övningar i relation till det planerade uppsatsarbetet.

Delkurs 3 - Uppsats (15 hp)
Uppsatsen utgör en självständig vetenskaplig behandling av ett genusteoretiskt ämne. Uppsatsens
ämne kan ligga inom ramen för annan disciplins ämnesområde, överskrida gränserna för flera
discipliner eller vara rent genusvetenskaplig.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1 examineras genom hemtentamen samt inlämningsuppgifter. Hemtentamen utförs
individuellt och behandlas vid ett obligatoriskt seminarium, där studenten redovisar sina kunskaper
muntligt. Inlämningsuppgifter utförs både individuellt och i grupp, varav vissa inkluderar presentation
vid obligatoriska seminarier.

Delkurs 2 examineras genom hemtentamen samt inlämningsuppgifter. Hemtentamen utförs
individuellt och behandlas vid ett obligatoriskt seminarium, där studenten redovisar sina kunskaper
muntligt. Inlämningsuppgifter utförs både individuellt och i grupp, varav vissa inkluderar presentation
vid obligatoriska seminarier.

Delkurs 3 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.

Om kursen ges på distans krävs egen dator med tillgång till internetuppkoppling.
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