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Mål
Kursen syftar till att ge en förståelse för genusvetenskaplig teori och dess
tvärvetenskapliga utgångspunkter.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l
l
l
l

redogöra för det genusvetenskapliga forskningsområdets centrala frågeställningar
förklara och jämföra olika feministiska teoretiska perspektiv på genus och makt
redogöra för sambanden mellan genus och olika typer av social ojämlikhet
tillämpa begrepp i litteraturen för att analysera samhälleliga och kulturella
fenomen

Innehåll
Kursen ger en introduktion till det genusvetenskapliga forskningsområdet och dess
centrala forskningsfrågor. Olika feministiska teoretiska perspektiv presenteras och
jämförs rörande deras förståelse av kön, genus och maktförhållanden. Särskilt fokus
läggs också vid hur genus samspelar med exempelvis klass, sexualitet och etnicitet.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom deltagande på fyra seminarier (betyg U/G) och en individuell,
skriftlig inlämningsuppgift (U/G/VG).

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom deltagande på fyra seminarier (betyg U/G) och en individuell,
skriftlig inlämningsuppgift (U/G/VG).
För betyget godkänd ska kursens mål vara uppnådda.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.Om universitetet beslutat att en
student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har
examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett
alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen ingår som delkurs à 7,5 hp inom 1GV060,
1GV020, 1GV050.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Eriksson, Mia & Gottzén, Lucas (2020) Genus. Liber, ISBN: 9789147088997, (128 s).
Esseveld, Johanna & Larsson, Lisbeth (red.) (2017) Kvinnopolitiska nyckeltexter.
Studentlitteratur. Andra upplagan. ISBN: 9789144117966, (415 s).
MacKinnon, Catherine A. (2009) ”Sex och våld: ett perspektiv”, i Beckman, Ludvig mfl
(red), Texter i samtida politisk teori, Liber, ISBN: 9789147088607, (8 s).
Mohanty, Chandra Talpade (2002) Feminism without Borders: Decolonizing Theory,
Practicing Solidarity. Duke University Press, (kapitel 1, 26 s). Ebok.
Tollin, Katharina & Törnqvist, Maria (2014) Feminism i rörliga bilder. Liber. ISBN:
9789147111343, (215 s).
Spivak, Gayatri Chakravorty (1999) ”Neokolonialism och kunskapens hemliga agent” i
Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (red.) Globaliseringens
kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella
samhället. Nora: Nya Doxa, ISBN: 9157803129, (14 s.).

