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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-12-05 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
30 hp i genusvetenskap. Motsvarandebedömning kan göras. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva jämställdhet som begrepp och politik, 
- översiktligt beskriva intersektionalitetsbegreppets framväxt och användningsområden inom forskning,
politik och praktik, 



- utifrån ett intersektionellt perspektiv analysera vilka som gynnas och missgynnas i
jämställdhetssatsningar,
- reflektera över sin egen intersektionella positionering och dess betydelse i relation till arbete med
jämställdhet och
- förklara relevansen av intersektionella perspektiv för utvecklingen av jämställdhetssatsningar.

Innehåll
Kursen syftar till att ge kunskap och verktyg för att granska och analysera jämställdhetssatsningar
utifrån intersektionella perspektiv. 

Under kursen behandlas intersektionella perspektiv på jämställdhet och hur dessa kan användas för att
granska jämställdhetspolitik och dess effekter för olika grupper i samhället. Vilka prioriteras och vilka
osynliggörs? Fokus är på hur jämställdhetspolitiska mål implementeras i organisationer och deras
verksamheter och hur kunskap om intersektionella maktordningar kan användas för att utveckla detta. 

Studenten får under kursen verktyg för och tillfälle att reflektera över sin egen intersektionella
positionering och dess betydelse i relation till arbete med jämställdhet.

Studenten får även möjlighet att fördjupa sig i ett tematiskt område kopplat till jämställdhet och utvalda
intersektioner som berör kön, etnicitet, sexualitet, klass, ålder, funktionsnedsättning et cetera.

Kursen har som ambition att innehåll och form utgår ifrån genus- och normkritisk pedagogik. Det innebär
bland annat att normer i kursmaterial synliggörs och problematiseras. Interaktionsformer som gynnar
jämställt och inkluderande studentdeltagande och bemötande används.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom aktivt deltagande vid två obligatoriska seminarier samt en individuell
skriftlig hemtentamen som studenten också ska presentera muntligt. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt 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.


