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Kursens
benämning:

Män och maskuliniteter
Men and Masculinities

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
GEU (Genusvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-11-28 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
30 hp i genusvetenskap. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva mäns och manligheters roll i utvecklingen av samhället,
- förklara manlighetsforskningens utveckling och dess roll inom genusvetenskap,
- identifiera och definiera genusvetenskapliga teorier om män och manligheter,
- diskutera forskning om män och manligheter i en internationell kontext och
- sammanhängande förmedla kunskap om män och manligheter utifrån genusvetenskapliga perspektiv.

Innehåll



Kursens syfte är att ge en introduktion till manlighetsforskning och genusvetenskaplig forskning om män
och manligheter. Därtill introduceras manlighetsforskningens utveckling, dess roll och position inom
genusvetenskap samt till teorier om män och manligheter, som har utvecklats i den genusvetenskapliga
kunskapsproduktionen. Dessa aspekter kontextualiseras genom genusvetenskapliga analyser av män
och manligheter i olika sociala, teknologiska och historiska sammanhang. Mäns och manligheters roll i
samhällsutvecklingen utforskas därvid i ett internationellt perspektiv genom en jämförelse av olika
kulturella kontexter. Kursen vänder sig till dem, som å ena sidan önskar få en inblick i hur män och
manligheter kan förstås och utforskas bortom vanliga vardagsuppfattningar om vad en man är och å den
andra sidan önskar få en vidareutveckling av sin genusvetenskapliga kunskap genom en fördjupning i
specialområdet manlighetsforskning. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom två individuella och skriftliga inlämningsuppgifter samt en muntlig
presentation på ett seminarium.

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.


