Lunds universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSYE40, Genuspsykologi, 15 högskolepoäng
Psychology of Gender, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2022-06-07 att
gälla från och med 2023-01-16, vårterminen 2023.

Allmänna uppgifter
Undervisningsspråk: Svenska
Inslag på engelska kan förekomma
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
• Visa kunskap om och förståelse för en bredd av teorier och empiriska
forskningsresultat inom området genuspsykologi, utifrån modern, empirisk,
psykologisk forskning.
• Visa grundläggande kunskap om och förståelse för empirisk metodologi som
lägger grunden för ämnet genuspsykologi.
• Visa grundläggande förståelse för hur forskning i ämnet genuspsykologi kan
tillämpas i relation till samhälle och individer.

Färdighet och förmåga
• Visa förmåga att beskriva och kommunicera teori och empiriska resultat inom
genuspsykologin, på ett precist och reflekterande sätt.
• Visa förmåga att analysera genuspsykologiska teorier och empiriska resultat
genom att jämföra, integrera och kritisera.
• Visa förmåga att reflektera över tillämpningar av genuspsykologiska teorier och
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empiriska resultat i olika kontexter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Använda ett analytiskt tillvägagångssätt för att värdera aktuella ståndpunkter
inom genuspsykologin och dess tillämpning.
• Självständigt och kritiskt använda kunskaper från genuspsykologin för att göra
bedömningar med avseende på relevanta samhällsfrågor och empirisk forskning.

Kursens innehåll
Kursen behandlar grundläggande teorier och empiriska forskningsresultat inom
området genuspsykologi utifrån modern, psykologisk, empirisk forskning.
Syftet är att ge översiktlig kunskap över den moderna psykologiska forskningen om
kön och genus. Kursen belyser teorier om kön och genus utifrån ett flertal
psykologiska perspektiv. Centrala begrepp och metodologi behandlas och forskning
inom områden som könsstereotyper, sexism och diskriminering, maktrelationer,
utveckling, kognition och emotion, arv och miljöfaktorer, sexualitet och relationer,
könsbaserat våld samt hälsa. Kursen innehåller även reflektioner kring
samhällstillämpningar.
Undervisningen och examinationen består av lärarledda föreläsningar, aktivt
deltagande i seminarier och skriftliga arbeten.
Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1: Genuspsykologisk teori, 10 hp
Under delkursen behandlas grundläggande teorier och empiriska forskningsresultat
inom området genuspsykologi.
Delkurs 2: Genuspsykologisk tillämpning, 5 hp
Under delkursen genomförs ett uppsatsarbete i grupp där tillämpningar av ett
avgränsat område inom genuspsykologin analyseras och beskrivs.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och skriftligt arbete. Alla
undervisningsmoment utom föreläsningarna bygger på aktivt deltagande och är
obligatoriska. Ersättning för missat obligatoriskt moment sker genom komplettering.

Kursens examination
Bedömningen kommer att baseras på skriftlig examination och genomförda
seminarier. Tre examinationstillfällen kommer att erbjudas i samband med varje
delkurs. Inom ett år efter en större förändring eller avslutande av kursen kommer
minst två ytterligare examinationstillfällen att erbjudas om samma kursinnehåll.
Därefter kommer studenterna att erbjudas ytterligare examinationstillfällen, men i
enlighet med den aktuella kursplanen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Som betyg används något av uttrycken Godkänd och Underkänd. För betyget
Godkänd ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd har
studenten visat ett otillräckligt resultat. För betyget Godkänd på hela kursen krävs
betyget Godkänd på båda delkurserna.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.
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Prov/moment för kursen PSYE40, Genuspsykologi
Gäller från V23
2301 Genuspsykologisk teori, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2302 Genuspsykologisk tillämpning, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2303 Seminarier i genuspsykologi, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

