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HI1660, Genushistorisk översikt, orienteringskurs, 15,0
högskolepoäng
Gender Historical Overview, Introductory Course, 15.0 higher education
credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2012-09-26 att gälla från och med 2013-01-01.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier

2. Inplacering
Fristående kurs

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

4. Innehåll
Kursen består av två delkurser á 7,5 högskolepoäng vardera. Den ena kursen är kronologiskt uppbyggd
medan den andra har en tematisk struktur.
Delkurs 1: Introduktion till genushistoria/Introduction to gender history (7,5 högskolepoäng)
Delkursen syftar till att ge en orientering i det västerländska samhällets genusrelationer från medeltiden och
framåt. Vidare diskuteras vilka drivkrafter som lett till förändring samt vad som ter sig stabilt och
konserverande.
Delkurs 2: Genushistoriska problem/Gender historical problems (7,5 högskolepoäng)
Under denna delkurs studeras det genushistoriska fältets historiografi. Förhållandet mellan kvinno- respektive
genushistoria behandlas och i relation till detta görs också en koppling till teoribildningen kring kön, genus
och feminism.
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• översiktligt beskriva genusrelationerna i samhället under olika historiska perioder
• redogöra för förändringar i konstruktionen av manlighet och kvinnlighet
• beskriva den genushistoriska forskningens och teoribildningens utveckling
• uppvisa förtrogenhet med genusteoretisk begreppsbildning och genushistoriska teorier
Färdighet och förmåga
• problematisera ett historiskt skeende ur ett genusperspektiv
• föra genusteoretiska resonemang kring historisk förändring
• analysera och kritiskt förhålla sig till genushistorisk forskning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera samhällets utveckling ur ett genusperspektiv
• diskutera ett genushistoriskt problem utifrån ett källmaterial och relatera till tidigare forskning

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
Examination, vilken specificeras i den till kursen knutna studiehandledningen, sker genom skriftliga
inlämningsuppgifter och i seminarieform. Seminarierna är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriska
kursmoment ges vid kursens slut möjlighet till komplettering i samråd med kursansvarig lärare. Student har
rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på samma
examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. Den som godkänts i prov får
inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
Betygskriterier anges i kursens studiehandledning.

9. Kursvärdering
Kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter systematiskt inhämtas skriftligt efter slutförd
kurs och att resultaten av kursvärderingarna ligger till grund för kursens fortsatta utformning.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Kursen Genushistorisk översikt är en IT-baserad distanskurs.

