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GS1000 Genusperspektiv på pågående samhällsfenomen, 7,5
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Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvetenskaper 2020-12-03 att gälla från
och med 2020-12-03, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper
Inplacering

Fristående kurs
Huvudområde

Fördjupning

Genusvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

- på en grundläggande nivå redogöra för och diskutera genusvetenskapliga perspektiv.
- på en grundläggande nivå redogöra för genusvetenskaplig metodologi.
- förstå betydelsen av tid och plats för hur genus och andra normbildningar formas,
struktureras och får mening.
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Färdigheter och förmåga

-på ett grundläggande plan anlägga genusvetenskapliga perspektiv på pågående
samhälleliga skeenden.
-på ett grundläggande plan använda sig av genusvetenskaplig metod på ett samtida
samhällsfenomen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- förhålla sig reflexivt till föreställningar om genus och andra normbildningar.
- göra etiska bedömningar av ojämlika situationer.
- göra etiska bedömningar av hur ett problem eller kris förstås eller hanteras.

Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

På kursen får studenten kunskap om grundläggande genusvetenskapliga metoder och
perspektiv och hur dessa kan användas för att synliggöra och åtgärda ojämlikheter.
Kursen tar sin utgångspunkt i ett pågående samhällsproblem. Det kan handla om en
kris, en naturkatastrof, samhällspolarisering eller en pågående politisk förändring. De
genusvetenskapliga perspektiven synliggör hur dessa skeenden ges innebörder och får
betydelser för formande av såväl jämlikhet som maktskillnader. Genom
genusvetenskapliga perspektiv undersöks hur samhällsdebatt, sociala rörelser, sociala
medier, medier, vardags- och arbetsliv påverkas och förändras. Fenomenet förstås i ett
historiskt sammanhang och diskuteras utifrån sin geografiska placering.

Former för undervisning

Kursen genomförs genom föreläsningar, seminarier, workshops.
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Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom deltagande i seminarier/workshops samt genom hemtenta.
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

Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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