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Förkunskaper
1GV050 Genusvetenskaplig grundkurs, 30 hp, eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 
 
Delkurs 1:

förstå och redogöra för teorier om intersektionalitet som berör genus, klass, 
etnicitet, sexualitet, funktion och ålder.

•

formulera och analysera olika sociala fenomen i samhället ur ett intersektionellt 
perspektiv.

•

identifiera, problematisera och analysera sociala kategoriseringar och hierarkier.•

Delkurs 2:

redogöra för den genusvetenskapliga teoribildningens utveckling, centrala 
begrepp och olika metodologiska utgångspunkter.

•

i praktiska övningar visa förståelse för hur teori och metod relaterar till varandra •



i vetenskaplig forskning, dvs. förstå vilken roll valet av teori och metod får för 
de resultat som uppnås.

Delkurs 3:

visa förmåga att kritiskt förhålla sig till genusvetenskapliga frågeställningar 
inom valt fördjupningsområde.

•

identifiera, formulera och analysera genusvetenskapsteoretiska frågeställningar 
inom valt fördjupningsområde.

•

Delkurs 4:

skriva en genusvetenskaplig uppsats från ett teoretiskt och metodologiskt 
medvetet perspektiv.

•

Innehåll
Kursen behandlar genusvetenskapens utveckling som vetenskapligt ämne, samt 
intersektionalitet som teoretiskt begrepp och perspektiv. Den studerande har i tredje 
delkursen möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett valt tematiskt område. Kursen 
avslutas med genomförandet av en mindre forskningsuppgift. 
 
Delkurs 1 Genus och intersektionalitet 7,5 hp 
Delkursen fokuserar intersektionalitet som teoretiskt begrepp, liksom den 
intersektionella teorins utveckling inom genusvetenskap. Särskild vikt läggs vid att 
skapa en teoretisk förståelse för intraaktionen mellan olika sociala kategorier såsom 
genus, klass, sexualitet, etnicitet, ålder och funktion. Under kursens gång ges den 
studerande möjligheter att genom intersektionella ansatser formulera och analysera 
olika sociala fenomen i samhället. 
 
Delkurs 2 Teori och metod i Genusvetenskap 7,5 hp 
Denna delkurs behandlar genusvetenskapens utveckling av vetenskapsteori och 
metodologi och kopplar detta till samtida forskning. Kursen syftar till att ge en 
kontextualisering av några av genusvetenskapens klassiska texter och vilken betydelse 
de har fått. I kursen behandlas några av genusvetenskapens centrala begrepp och 
teoretiska positioner. 
 
Under kursens gång kommer de studerande att utforska grundläggande frågor om vad 
genusvetenskaplig vetenskap, kunskap, teori och forskning är och kan vara. Detta 
kopplas till de studerandes eget arbete och den uppsats som skrivs under delkurs 4. 
 
Delkurs 3 Tematisk fördjupningskurs 7,5 hp 
I delkursen ges den studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett valt 
tematiskt intresseområde. Denna fördjupning kan med fördel knytas till uppsatsarbetet. 
Kursen läses av den studerande på egen hand, tenteras muntligt och skriftligt. Litteratur 
väljs i samråd med examinator. 
 
Delkurs 4 Uppsats 7,5 hp 
I delkursen ska den studerande planera och genomföra en mindre forskningsuppgift för 
att få praktisk kunskap om hur teori, metod, källhantering och skrivandets hantverk är 
relaterade till varandra. I delkursen tränas både förmågan att skriva en kortare uppsats 
och förmågan att konstruktivt granska och kommentera andras uppsatsarbete.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.



Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Delkurs 1 och 2 examineras genom aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna 
samt skriftliga inlämningsuppgifter både enskilt och i grupp. Delkurs tre examineras 
genom muntlig presentation och skriftlig redovisning. Den fjärde delkursen examineras 
genom färdigställandet av en uppsats och genom utförd opposition. 
 
För betyget godkänd ska kursens mål vara uppnådda. För betyget väl godkänd krävs 
betyget väl godkänd på tre av kursens fyra delkurser.

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.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning Delkurs 1 - Genus och intersektionalitet 7,5 hp 
 
Ambjörnsson, Fanny, Jönsson, Maria (red.) (senaste upplagan) Livslinjer. Berättelser 
om ålder, genus och sexualitet, (i urval: s 7-20, 125-181, 204-231). Makadam förlag. 
(232 s) 
 
Hübinette, Tobias (red.) (senaste upplagan) Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår 
och idag. Studentlitteratur. (280 s.). 
 
Krekula, Clary. et al (senaste upplagan) Ålder i intersektionell analys, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr. 2-3 2005, s 81-94. Tillgänglig på Internet: 
www.politiken.se/tidskrifter/tgv/kvt0502-7.pdf 
 
Lambda Nordica: manummepopulärvetenskaplig tidsskrift om homosexualitet (2012). 
Ter om cripteori, nr 1-2, s 9-26, 53-99. Tillgänglig på Internet: 
www.lambdanordica.se/artikelarkiv/ 
 
Lykke, Nina (senaste upplagan) Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och 
möjligheter, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2-3, s 7-17. Tillgänglig på Internet: 
www.politiken.se/tidskrifter/tgv/kvt0502-2.pdf 
 
Morgan, David (senaste upplagan) Class and Masculinity, Handbook of Studies on Men 
and Masculinities. Kimmel, M. S., Hearn, J. Connell, R. (red) Thousands Oaks, CA: 
Sage Publications. Tillgänglig på Internet: www.corwin.com/upm-
data/5179_Kimmel_Chapter_10.pdf 
 
Scott, Joan Wallach (senaste upplagan) Slöjans politik. Tankekraft förlag (206 s.). 
 
Skeggs, Beverley (senaste upplagan). Att bli respektabel: konstruktioner av klass och 
kön. Daidalos. (310 s) 
 
Yuval-Davis, Nira (senaste upplagan) Gender mainstreaming och intersektionalitet, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2-3, s 19-29. Tillgänglig på Internet: 
ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2333/2087 
 



Kompendium (delas ut inför kursstart) 
 
Carbin, Maria, Tornhill, Sofie (senaste upplagan) Debatt: Intersektionalitet ett 
oanvändbart begrepp, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3, s 111-114 
 
Crenshaw, Kimberle (senaste upplagan) Mapping the margins: intersectionality, 
Identity Politics, and Violence Agains Women of Color, Kvinder, kön og forskning, 
No. 2-3 2006, s 7-20 
 
de los Reyes et al (senaste upplagan) Intersektionalitet som teoretisk ram vs 
mångfaldsperspektivets tomma retorik, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3-4, s 159-162 
 
Hill Collins, Patricia (senaste upplagan) It;s all in the family: Intersections of Gender, 
Race and Nation, Hypatia, Vol. 13, No. 3, s 62-82 
 
Lykke, Nina (senaste upplagan) Intersektionalitet - ett användbart begrepp för 
genusforskningen, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1, s 47-56 
 
Lykke, Nina (senaste upplagan) Intersektionalitet - ett användbart begrepp för 
genusforskningen, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1, s 47-56 
 
Lykke, Nina (senaste upplagan) Mångfaldsfeminism inte detsamma som trendig politik, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3-4, s 162-164 
 
Mohanty, Chandra Talpade (senaste upplagan) Under Western Eyes. Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses, Feminism Without Borders: Decolonizing 
Theory, Practicing Solidarity. Duke University Press, 2003 
 
Vetenskapliga artiklar tillkommer (ca 100 s.) 
 
Litteraturförteckning Delkurs 2 - Teori och metod i Genusvetenskap 7,5 hp 
 
Haraway, Donna (senaste upplagan) Situated knowledges: The science question in 
feminism and the privilege of partial perspective. Feminist studies, 14 (3), s 575-599. 
(24 s) 
 
 
Harding, Sandra G. (senaste upplagan) The science question in feminism. Ithaca: 
Cornell Univ. Press. (s 15-81, 66 s) 
 
 
Hooks, Bell (senaste upplagan) Feminist Theory. From margin to centre. Cambridge, 
MA: South End Press. (179 s) 
 
 
Krook, Mona Lena (senaste upplagan): ”Finns det feministiska metoder inom 
samhällsvetenskaplig forskning?”. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2006(2-3):77-89. (12 
s) 
 
 
Lykke, Nina (senaste upplagan) Genusforskning: en guide till feministisk teori, 
metodologi och skrift. (1. uppl.) Stockholm: Liber (ca 256 s) 
 



 
Svedberg, Erika & Annica Kronsell (senaste upplagan) ”Feministiskmetod, teori och 
forskning om identiteter” i Petersson, Bo & Alexa Robertson (red.) Identitetsstudier i 
praktiken. Malmö: Liber, s. 53-69. Online: http://www.lu.se/lup/publication/534186 
 
 
Widerberg, Karin (senaste upplagan) Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: 
Studentlitteratur, (232 s) 
 
 
Valfri doktorsavhandling (väljs från separat lista som distribueras i samband med 
kursstart) 
 
 
Artiklar, ca 200 s. 
 
Litteraturförteckning Delkurs 3 - Tematisk fördjupningskurs 7,5 hp 
 
Ca 1000 sidor litteratur väljs av studenten i samråd med examinator. 
 
Litteraturförteckning Delkurs 4 - Uppsats 7,5 hp 
 
Bergström, Göran, Boreus, Kristina (senaste upplagan) Textens mening och makt. 
Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur. 
 
 
Hallgren, Hanna Att skriva uppsats i genusvetenskap (kompendium) 
 
 
Harvardsystemet (stencil - delas ut i samband med kursstart) 
 
Trost, Jan (senaste upplagan). Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur. 
(96 s) 
 
 
Övrigt material, ca 100 s, distribueras av läraren. 
 
 
Övrig litteratur till uppsatsen väljs av studenten i samråd med undervisande lärare. 
 
Referenslitteratur: 
Widerberg, Karin (senaste upplagan) Att skriva vetenskapliga uppsatser. Lund: 
Studentlitteratur. (91 s) 
 
Widerberg, Karin (senaste upplagan). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: 
Studentlitteratur. (232 s)


