Samhällsvetenskapliga fakulteten

SIMP28, Samhällsvetenskap: Kritiska feministiska perspektiv
inom social teori, 15 högskolepoäng
Social Sciences: Critical Feminist Perspectives in Social Theory, 15
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Graduate School Board 2020-06-05 att gälla från och med
2021-01-18, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som tvärvetenskaplig fristående kurs i samhällsvetenskap på avancerad
nivå, och som obligatorisk kurs i samhällsvetenskapliga
fakultetens masterprogram i genusstudier, 120 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Medie- och kommunikationsvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Sociologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Statsvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Utvecklingsstudier

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Genusvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Socialt arbete

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Samhällsgeografi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Socialantropologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Rättssociologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• visa förmåga att identifiera och kritiskt reflektera kring hur kön, ras, klass och
sexualitet teoretiseras inom de egna akademiska områdena
• visa förmåga att lokalisera, förstå och kritiskt granska genusteorier och forskning
inom sina respektive områden och inom det tvärvetenskapliga studieområdet
genusvetenskap

Färdighet och förmåga
• använda centrala begrepp som inhämtats under kursen för att systematiskt analys
era relevanta socialafenomen
• formulera komplexa forskningsfrågor om genus
• använda genus som ett analytiskt redskap i förslag till forskningsprojekt
• analysera frågor om genus inom fyra övergripande områden: arbetsliv, familj, poli
tik och kultur

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att värdera de problem och möjligheter som finns för en intersektion
ell analys av kön,etnicitet, klass och sexualitet
• visa insikt om hur feministisk och genusteoretiska perspektiv kan användas i olika
sammanhang.

Kursens innehåll
Denna tvärvetenskapliga kurs fokuserar på feministiska och genusteoretiska
interventioner inom andra omgivande studieområden. Vi lär oss hur fokus på kön
tillsammans med ras, klass och sexualitet som primära studieobjekt och
analyskategorier kan bidra till att utveckla teorier och debatter i relation till andra
områden. Studenten introduceras i den feministiska teorins mångfald, frågorna i den
aktuella debatten, feminismteoretiska interventioner och analytiska verktyg.
Studenten får lära sig att se genus ur ett analytiskt och kontextuellt perspektiv.
Studenten får också kritiskt läsa den feministiska forskningens bidrag till studentens
specifika studieområde.
Kursen ger studenten möjlighet att få färdigheter inom den feministiska vetenskapens
framväxande tradition och tillämpa feministiska perspektiv på sitt eget studieområde.
Kritisk läsning inom området genusvetenskap (transnationell, postkolonial och
dekolonial feministisk teori, queerteori, feministiska studier av arbete och välfärd)
utgör kursens kärna och ger studenten möjlighet att få teoretiska och metodologiska
färdigheter och utvidga sin förståelse för fyra allmänna domäner: arbete, familjen,
politik och kultur.

Kursens genomförande
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Undervisningen består av en kombination av föreläsningar och
seminarier. Föreläsningarna behandlar den feministiska teorins inflytande på andra
etablerade områden. Seminarierna leds av studenterna och bygger på grupparbeten
där studenterna fokuserar på olika teman och uppmuntras att själva söka information
samt analysera och presentera litteratur.
I kursen ingår även moment om feministiskt skrivande och handledningsseminarier
om en skrivuppgift. Kursen avslutas med ett slutseminarium där studenternas
uppsatser behandlas.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom
• Grupparbete: Reflekterande uppsatser en gång i veckan
• Grupparbete: Planering och ledning av ett seminarium samt muntlig presentation
av kurslitteratur
• Individuellt arbete: Två skriftliga uppgifter, varav en är en uppsats om
kurslitteraturen och litteratur som den
enskilde studenten valt, och den andra är en skrivuppgift.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle under året (uppsamlingsprov). Inom ett år efter
kursens slut erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på sammakursinnehåll. Därefter
erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan.
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.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten visa ett tillräckligt
resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande resultat. För betyget C
ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten visa ett mycket bra
resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Från betygsskalan ovan undantas de reflekterande uppsatserna som lämnas in varje
vecka. Som betyg för detta moment används någon av beteckningarna Godkänd eller
Underkänd. För betyget Godkänd har studenten visat ett tillräckligt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Betyg på hel kurs grundas på följande moment: ledning av seminarium i grupp (1
högskolepoäng), bokrecension (4 högskolepoäng) och kursuppsatsen (10
högskolepoäng). Betyg på hela kursen utgörs av ett medelvärde av betygsatta prov
(där A =5, B = 4, C = 3, D = 2, och E = 1) delat i antalet hp för varje moment. För att
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bli Godkänd på kursen måste studenten ha erhållit minst E på alla moment bedömda
med betygsskalan E–A, U och betyget Godkänd på alla moment bedöma med
betygsskalan G–U samt deltagit i alla obligatoriska moment.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 150 högskolepoäng inklusive
examensarbete för kandidatexamen inom huvudområdena statsvetenskap, sociologi,
socialantropologi, socialt arbete, rättssociologi, genusvetenskap, kulturgeografi,
utvecklingsstudier, media- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt
gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

Övrigt
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med SIM202: Critical
Feminist Perspectives in Social Theory, 15högskolepoäng,
SIMP22: Critical Feminist Perspectives in Social Theory, 15 högskolepoäng,
SIMP24: Critical Feminist Perspectives in Social Theory, 15 högskolepoäng eller
SIMP26: Critical Feminist Perspectives in Social Theory, 15 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen SIMP28, Samhällsvetenskap: Kritiska feministiska
perspektiv inom social teori
Gäller från V21
2101 Individual Written Assignment, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2102 Course Literature Review, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2103 Lead a Group Seminar, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2104 Reflection Papers, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

