INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

GS1115 Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus, 15
högskolepoäng
Global Gender Studies: Perspectives on Sex and Gender, 15 higher education
credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2016-02-24 och senast
reviderad 2017-06-20. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-28,
höstterminen 2017.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier
Inplacering

Kursen är en fristående kärnkurs på grundnivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogrammet i Globala studier
(S1GLS)
Huvudområde

Fördjupning

Globala studier

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• beskriva centrala begrepp som är relaterade till genus- och sexualitetsteori och
genus- och sexualitetsstudier;
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• definiera centrala begrepp inom feministiska teorier och dess utveckling inom
globala studier;
• kritiskt diskutera centrala begrepp relaterade till globala maktstrukturer;
Färdigheter och förmåga

• skriva kortare akademiska texter;
• använda källor, citera och referera på ett korrekt sätt;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt diskutera genusrelationer relaterade till globala maktstrukturer från ett
postkolonialt perspektiv.
Innehåll

Kursen är en interdisciplinär introduktionskurs som syftar till att ge studenterna en
översikt över teoretiska och begreppsliga verktyg för att förstå och analysera kön och
genus i en globaliserad värld. Den ger också en historisk översikt över feminstiska,
genus- och sexualitetsstudier. Studenterna introduceras till hur genusstudier har närmat
sig utvecklings- och globaliseringsprocesser, och hur detta är relaterat till ett föreställt
nord och syd. Kursen introducerar och utforskar centrala begrepp inom genusstudier,
såsom kön, genus, feminism, maskulinitet/femininitet, queer, trans, heteronormativitet
och intersektionalitet. Kursen inbegriper postkolonial teori såväl som kritiska
globaliseringsperspektiv.

Former för undervisning

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Examinationen tar formen av: 1. Tre obligatoriska seminarier samt presentationer; 2.
Två seminarieuppgifter; 3. En hemtentamen samt slutseminarium.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänt på kursen krävs godkänt betyg på samtliga examinationer. För
betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget väl godkänd på hemtentamen.
Uppgifterna 1 och 2 betygsätts endast med antingen U eller G.
Kursvärdering

En skiftlig utvärdering genomförs vid slutet av kursen. Resultatet och eventuella
förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde
värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen, via GUL.
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