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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap 2012-03-14 att
gälla från och med 2013-01-01, vårterminen 2013.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen utgör andra terminens studier i ämnet genusvetenskap. Kursen kan läsas som
fristående kurs eller som obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i genusvetenskap.
Undervisningen ges på svenska.   
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter genomgången kurs ska studenten visa fördjupad kunskap om och förståelse för 

det genusvetenskapliga kunskapsområdets utveckling 
centrala texter och teoribildningar inom genusvetenskap 
centrala empiriska forskningsområden 
en av de valbara inriktningarna 
metoder och metodologier inom genusvetenskap. 

  
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att 

självständigt ta ställning till genusvetenskapliga teorier och begrepp 
formulera, diskutera och behandla genusvetenskapliga frågeställningar 
i samverkan med andra planera och genomföra mindre, vetenskapliga
undersökningar 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVA11, Genusvetenskap: Fortsättningskurs, 30
högskolepoäng

Gender Studies: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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på ett vetenskapligt sätt kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten 
aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner 
bearbeta och sammanställa insamlat material 
genomföra muntliga presentationer 
utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kunna värdera information och
behärska referenshantering 
diskutera genusvetenskapliga teorier och metoders praktiska användning i
arbetslivet. 

  

 

Kursens innehåll
 
Kursen består av 4 delkurser. 
1) Genusvetenskaplig teori, 7,5 högskolepoäng 
I delkursen studeras centrala teoretiska texter, som syftar till att ge en fördjupad
inblick i det genusvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Kursen utgår från ett
antal centrala texter och knyter dessa till en rad problemområden som konstituerar
genusvetenskap som fält. 
  
2) Metod 7,5 högskolepoäng 
Delkursen berör metoder, som speciellt fokuserar studiet av kulturella och sociala
praktiker, genom diskursanalys, bild- och textanalyser, samt arkivstudier. 
  
3) Valbar inriktning, 7,5 högskolepoäng 
Jämställdhet, makt och mångfald. Delkursen fördjupar och problematiserar
diskussionen om jämställdhetsbegrepp i förhållande till intersektionalitet,
medborgarskap och nationalstat. 
Kultur och media. Delkursen erbjuder en fördjupad analys av kulturproduktion och
hur denna kan förstås ur ett genusperspektiv. Särskilt fokuseras meningsproduktion
och produktionsvillkor i gestaltande arbete, som till exempel i text-, bild och
scenkonst. 
Migration och globalisering. I denna delkurs behandlas forskning och teorier om
migration och globalisering på ett fördjupat sätt. Kursen fokuserar rasismer i Europa,
globalisering och kultur, genus och nation, samt feministisk aktivism i ett
internationellt perspektiv. 
  
4) Uppsats, 7,5 högskolepoäng 
Studenterna arbetar självständigt eller i grupp med ett skriftligt arbete som
presenteras vid ett seminarium. Utgångspunkt tas i de begrepp och frågeställningar
som behandlats under kursen. 
Kursen ger fördjupade kunskaper om genusvetenskapliga teorier i ett historiskt och
jämförande perspektiv. Centrala texter inom genusforskningen behandlas. Kursen ger
även förtrogenhet med olika metoder releventa för ämnet, t ex diskursanalys och
textanalys. I delkurs 3 läser studenten en av tre inriktningar. Kursen avslutas med ett
skriftligt arbete med utgångspunkt från de begrepp och frågeställningar som
behandlats. 
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Kursens genomförande
 
Samtliga delkurser innefattar föreläsningar och seminarier med gruppdiskussioner.
Seminarierna är examinerande och därför obligatoriska. Obligatoriska inlägg kan
förekomma. 

 

Kursens examination
 
Examinationen består av hemprov, grupparbete, individuella- och gruppresentationer
samt uppsatsarbete. Seminarierna är examinerande och därför obligatoriska. I
samband med varje delkurs erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För
betyget Godkänd krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsuppgifter och
uppfyller de lärandemål som anges för kursen. För betyget Väl Godkänd krävs
dessutom att studenten uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild analytisk
förmåga. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att man erhållit
detta vitsord på delkurser motsvarande minst 15 högskolepoäng. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs genomgången minst 22,5 hp i GNVA01 Genusvetenskap:
Grundkurs, 1-30 högskolepoäng eller motsvarande. 

 

Övrigt
 
Kursen ersätter GNV200 Fortsättningskurs i genusvetenskap 21-40 poäng enligt HF
1993:100. 
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Prov/moment för kursen GNVA11, Genusvetenskap: Fortsättningskurs
 

Gäller från V08

 
0601   Delkurs 1 - Teori, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0602   Delkurs 2 - Metod, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0603   Delkurs 3 - Jämställdhet, makt och mångfald, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0604   Delkurs 3 - Migration och globalisering, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0605   Delkurs 3 - Kultur och media, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0606   Delkurs 4 - Uppsats, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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