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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-08 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- förklara genusvetenskapliga teorier om och perspektiv på kön, sexualitet och psykologi,
- redogöra för hur samspelet mellan genus, sexualitet och psykologisk utveckling beskrivs inom
genusvetenskap och
- analysera och kritiskt reflektera över psykologisk forskning och praktik utifrån genusvetenskapliga
perspektiv.

Innehåll
Kursens syfte är att ge en introduktion till genusvetenskapliga teorier och forskning om kön, sexualitet
och psykologi samt en introduktion till feministisk och queer psykologi. Med utgångspunkt i



genusvetenskapliga kunskaper om kön, sexualitet och psykologi skall studenten utveckla en förståelse
av samspelet mellan genus, sexualitet och psykologisk utveckling. Studenten skall dessutom utveckla
färdigheter till att kritisk reflektera över och analysera psykologisk forskning och praktik utifrån en
medvetenhet för kön, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktionsvariation. 
Kursen vänder sig till nuvarande och framtida yrkesverksamma inom olika psykologiområden som vill
vidga sin förståelse av samspel mellan genus, sexualitet och psykologi. Studenten får en insikt i
genusvetenskapliga perspektiv på sambanden mellan psykologisk utveckling, sexualitet och genus.
Kursen ger även en inblick i hur feministisk och queer psykologi har utvecklats och vilken aktuell
genusvetenskaplig forskning som finns om genus, sexualitet och psykologi. Därutöver introducerar
kursen till hur genus och sexualitet hänger ihop med andra sociala kategorier som klass, etnicitet,
religion och funktionsvariation och vilken skillnad detta samspel gör i olika psykologiska kontexter. Även
om kursen fokuserar på genusvetenskapliga perspektiv på genus, sexualitet och psykologi så lägger den
också en grund för en kritisk reflexion över praktiska frågor i psykologiska behandlingssammanhang med
fokus på genus och sexualitet.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och aktivt deltagande på ett
seminarium.

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.


