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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Studenten ska efter avslutad kurs 

förstå och redogöra för genusvetenskapliga forskningsfrågor•
ha kännedom om grundläggande begrepp, teorier och metoder inom det 
genusvetenskapliga forskningsområdet

•

utifrån genusvetenskapliga teorier och metoder skriftligen och muntligen kritiskt 
granska och analysera företeelser i samhället

•

formulera genusvetenskapliga frågeställningar och kunna identifiera, formulera 
och analysera samhälleliga problem

•

kunna söka information och värdera källor från ett genusvetenskapligt perspektiv•

Innehåll
Kursen belyser förhållandet mellan feministisk teori (med sin grund i 
kvinnoforskningen) och det statliga jämställdhetsarbetet samt den svenska 
välfärden/välfärdsmodellen mot bakgrund av integrationspolitiken i arbetslivet mot 



bakgrund diskrimineringslagen (2088:567). Strukturell diskriminering och 
möjligheterna till inflytande och makt för dem som främst riskerar att utsättas för sådan 
diskriminering belyses särskilt.

Undervisningsformer
Undervisningen är webbaserad.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Examination sker löpande under kursen, vilken avslutas med en skriftlig hemuppgift. 
 
För kursen som helhet ges något av betygen: väl godkänd, godkänd, underkänd samt A-
F enligt ECTS betygsskala. Grunden för betyg avgörs av hur väl studenten har uppfyllt 
de förväntade studieresultaten. 
 
För studerande, som ej blivit godkända vid ordinarie tentamenstillfälle, erbjuds 
möjlighet till omtentamen i regel 5-8 veckor efter ordinarie provtillfälle. Vid skriftlig 
tentamen ges totalt minst fem tillfällen per delkurs att tentera för den kursplan till 
vilken studenten antagits. Vanligtvis ges 3 tillfällen per läsår.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras 
vid institutionen. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med 
kursansvarig och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle eller på annat sätt 
som kursansvarig finner lämpligt. Andra typer av kursutvärderingar, exempelvis 
löpande under kursens gång eller samtal med studenterna förekommer och uppmuntras i 
syfte att säkerställa kontinuerlig kvalitetsutveckling

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
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SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv. Jämställdhetspolitiken 
mot nya mål, www.regeringen.se, ca 550 sidor 
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grunder, Malmö: Liber, ca 60 sidor 
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