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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-09-26 och
gäller från vårterminen 2012 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SVADG1
Genus och politik - teori och metodologi, 7.5 hp
(Gender and politics - theory and methodology, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska

Behörighetskrav
Särskild behörighet minst 75 hp inom ett samhällsvetenskapligt ämne samt Svenska kurs B/Svenska 2 kurs B
samt engelska kurs A eller motsvarande.

Huvudområde
SKA (Statsvetenskap/kunskap)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Beskriva och kritiskt relatera till hur hur genus definieras utifrån olika feministiska perspektiv.
- Redogöra för centrala aspekter av feministisk vetenskapskritik.
- Problematisera centrala statsvetenskapliga begrepp utifrån olika feministiska perspektiv.
- Redogöra för och kunna genomföra en kritisk policyanalys med utgångspunkt i en intersektionell förståelse av
makt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar och seminarier där vissa seminarier leds av studenterna.
Alla seminarier är del av examinationen och därmed obligatoriska.

Vid seminarierna skall studenten kunna bidra med kvalificerade analytiska kommentarer i
seminariediskussioner samt hålla i en seminariediskussion.

Kursen introducerar olika feministiska perspektiv på definitioner och betydelser av genus, inklusive betydelsen
av andra maktrelationer som etnicitet/ras, klass och sexualitet (intersektionalitet) samt feministiskt
vetenskapskritik. Utifrån detta behandlas sedan feministisk kritik av centrala statsvetenskapliga begrepp som
politik, makt och medborgarskap samt vilka betydelser detta får för tänkandet om och studiet av politik. Kursen
avslutas med ett metodologiskt moment där kritisk policyanalys presenteras och diskuteras som ett sätt att
studera politiska problem med intersektionell maktanalys som teoretisk utgångspunkt.



Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter samt seminarier.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Överlappning föreligger ej.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår som valbar kurs i Masterprogrammet inom samhällsvetenskap.
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