
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-10-01 och senast
reviderad 2020-06-26 av Institutionen för kulturvetenskaper. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2021-08-30, höstterminen 2021.
 
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper

 
Inplacering
Kursen är en del av masterprogrammet Gendering Practices och ges under programmets
första termin. Kursen är också tillgänglig som en fristående kurs. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Genuspraktiker, masterprogram (H2GPR)

 
Förkunskapskrav
Genomgången och godkända resultat på GS2201, Genusvetenskaplig teoribildning, 15
hp eller motsvarande. 

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna 
  
  
 

INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER

GS2401    Genusvetenskaplig metodologi, 15 högskolepoäng
Methodologies of Gender Studies, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav
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•

•

•

•

  
  

 
Kunskap och förståelse

På ett avancerat sätt beskriva och förklara  begrepp i metodologifältet 
På ett avancerat sätt beskriva, förklara och problematisera dessa begrepp i relation
till det tvärvetenskapliga fältet genusvetenskap 
På ett avancerat sätt beskriva, förklara och problematisera de olika delarna i
kunskapsproduktionsprocesser 

 
Färdigheter och förmåga

Självständigt och i grupp presentera och diskutera metodologiska problem i relation
till de olika delarna av kunskapsproduktionsprocessen 
På ett avancerat sätt, reflektera över skrivprocesserna som en oberoende del av
kunskapsproduktionen 
I texter, som uppsatser och andra uppgifter, visa en reflexiv inställning till
skrivprocesserna för kunskapsproduktion 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Göra etiska och reflexiva bedömningar av metodologins konsekvenser för såväl
kunskapsproduktion som för dem som studeras 

 
Innehåll
Syftet med kursen är att få breda kunskaper och fördjupad förståelse för metodologi
inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet genusforskning, liksom mycket goda
kunskaper om samtida metodologidebatter inom samma område. De många och
ständigt ökande antalet metoder som används i en feministisk-teoretisk kontext kommer
att diskuteras i relationer till etiska, politiska och "glokala" aspekter. Alla steg i
kunskapsproduktionsprocessen kommer att undersökas och problematiseras - från
formulerandet av en forskningsfråga, eller en utgångspunkt, till de insamlande,
definierande, avgränsande, strukturerande, analyserande och skrivande praktikerna. 
  

 

 
Former för undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och workshops. 
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Undervisningsspråk: engelska

 
Former för bedömning
Examinationsformerna inkluderar en individuellt skriftligt uppgift och aktivt deltagande
vid examinerande seminarier (eller en skriftlig kompensation för frånvaro). 
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§). 
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

 
Kursvärdering
Programkoordinator ansvarar för kursutvärderingar som utförs både skriftligt
(anonymt) och muntligt i form av dialoger med studenterna. Studenterna meddelas
resultat av kursvärdering antingen muntligt eller skriftligt. 
  
  

 
Övrigt
Kursen ges på engelska, såvida inte alla studenter som antas till kursen är
svenskspråkiga, då kommer kursspråket att vara svenska. 
Likabehandling och etiska aspekter kommer att behandlas i kursinnehåll, litteratur,
föreläsningar och i utvärderingarna av kursen. Vidare bör kursen, när det är relevant,
problematisera ekologisk, ekonomisk, kulturell och social hållbarhet. 
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