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Fastställande
Fastställd 2014-02-26 
Senast reviderad 2017-06-07 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Standardformulering 
för kursvärdering är tillagd. 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2017

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:

kunna formulera genusvetenskapliga frågeställningar•
kunna identifiera, formulera och analysera samhälleliga problem utifrån 
genusvetenskapliga teorier,

•

kunna söka information och värdera källor utifrån ett genusvetenskapligt 
perspektiv

•

Innehåll
Kursen belyser viktiga samhällsfenomen som demokrati, organisation, makt och 
integration från ett genusvetenskapligt perspektiv. Kursen skall ge deltagarna möjlighet 
att utveckla kunskaper om betydelsen av genus i samhället. Kursen behandlar frågor om 
jämställdhet och likabehandling inom olika samhällsektorer så som arbetsmarknad, 
utbildning och välfärd.

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. För betyget Väl godkänd ska 
mycket god förmåga ha uppvisats att utifrån genusvetenskapliga teorier och metoder 
skriftligen och muntligen kritiskt granska och analysera företeelser i samhället. 
 
Examination sker genom obligatoriskt seminariedeltagande och hemuppgifter. Kurserna 
avslutas med tentamen alternativt skriftlig hemuppgift.

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.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: Kursen överlappar delvis med 1GV050 
Genusvetenskaplig grundkurs, 30 hp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Eduards, Maud (2007) Kroppspolitik. Om Moder Svea och andra kvinnor. Stockholm: 
Atlas. Ca 300 sidor. 
 
Gavanas, Anna & Calleman, Catharina (red) (2013) Rena hem på smutsiga villkor?: 
hushållstjänster, migration och globalisering. Göteborg: Makadam förlag. 189 sidor. 
 
Wahl, Anna m.fl. (2011) Det ordnar sig: teorier om organisation och kön. Lund: 
Studentlitteratur. 283 sidor. 
 
Artiklar som distribueras av läraren. Ca 250 sidor. 
 


