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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:

kunna redogöra för utvecklingen inom feministisk och genusvetenskaplig 
teoribildning,

•

kunna förstå och redogöra för skillnaderna mellan olika teoribildningar inom det 
genusvetenskapliga fältet,

•

kunna förstå och diskutera teoriernas relevans och användbarhet som 
vetenskapligt perspektiv,

•

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

•

Innehåll
Genusvetenskap presenteras utifrån ämnets centrala teoretiska begrepp och inriktningar. 
Delkursen ger en översikt över de teorier om kön och genus som utvecklats från mitten 
av 1940- talet fram till början av 2000-talet. Inom aktuell teoribildning riktas särskild 



uppmärksamhet mot intersektionalitet, postkoloniala studier och queer. Teorier belyses 
och analyseras med utgångspunkt i empiriska exempel.

Undervisningsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget godkänd ska kursens mål vara uppnådda. 
 
Examination sker löpande genom obligatoriskt seminariedeltagande och hemuppgifter. 
Kurserna avslutas med tentamen alternativt skriftlig hemuppgift eller grupparbete.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter 
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt.
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