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1. Fastställande
Kursplanen är granskad av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2011-11-17 och senast reviderad 2012-

11-22 av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Equality and Diversity Management. Den reviderade

kursplanen gäller från och med 2013-01-01. 

 

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100%

Ansvarig institution: Inst för Service Management

 

2. Allmänna uppgifter
Kursen utgör den första kursen på andra terminen på kandidatprogrammet i Equality and Diversity

Management.

 

3. Mål
Efter genomgången kurs ska studenten visa fördjupad kunskap om och förståelse för

det genusvetenskapliga kunskapsområdets utveckling 

centrala texter och teoribildningar inom genusvetenskap 

 

Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att

självständigt ta ställning till genusvetenskapliga teorier och begrepp 

formulera, diskutera och behandla genusvetenskapliga frågeställningar 

på ett vetenskapligt och kritiskt sätt granska vetenskapliga arbeten 

EDMA21, Genusvetenskaplig teori, 7,5 högskolepoäng
Theories of Gender Studies, 7.5 credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Genusvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala

förkunskapskrav
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aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner 

genomföra muntliga presentationer. 

 

4. Innehåll
I kursen studeras centrala teoretiska texter som syftar till att ge en fördjupad förståelse för det

genusvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Kursen utgår från ett antal centrala texter och knyter dessa

till en rad problemområden som konstituerar genusvetenskap som fält.

 

 

 

 

 

 

 

5. Undervisning och examination
Undervisningen innefattar föreläsningar och seminarier med gruppdiskussioner. Deltagande i seminarierna är

obligatoriskt.

 

Examinationen består av individuell hemskrivning, grupparbeten och gruppresentationer.

 

I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och

uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare

provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare

provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.

 

6. Betyg
Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För

betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges för kursen.

För betyget väl godkänd krävs att lärandemålen är särskilt väl tillgodosedda.

 

7. Förkunskapskrav
Studenten ska vara antagen till kandidatprogrammet Equlity and Diversity Management.

 

8. Litteratur
Se bilaga.

 

9. Övrigt
Kursen ges i Lund.

Undervisningsspråk: Svenska.
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Litteraturlista för Genusvetenskaplig teori (EDMA21) 7,5 hp

Litteraturlistan är fastställd av ledningsgruppen för Equality and Diversity Management 2011-10-18, 
senast reviderad 2012-11-22.

Litteraturlistan börjar 2013-01-01.

de Beauvoir, Simone (2006). Det andra könet. Stockholm: Norstedts. [läses ca 300 sidor. 
ISBN 91-7263-769-2]. Observera att endast Norstedts senaste vetenskapliga utgåva ska 
användas med Eva Gothlins förord. Finns i pocket.

Crenshaw, Kimberlé (1991). ”Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and 
violence against women of color.” Stanford Law Review 43(6): 1241-1299. (59 sidor)

Butler, Judith (2007). Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion. Göteborg: 
Daidalos. [254 sidor. ISBN 978-91-7173-248-4] eller Gender Trouble: Feminism and the 
subversion of identity. New York: Routledge. (236 sidor. ISBN 0-415-38955-0]. 

Engels, Friedrich (2008). Familjens, privategendomens och statens ursprung. Lund: Murbruk 
förlag [182 sidor. ISBN  978-91-976360-4-9] 

Foucault, Michel (2002). Sexualitetens historia, Bd 1: Viljan att veta. Göteborg: Daidalos 
[158 sidor]  

Freud, Sigmund (2006). Fallstudier. Stockholm: Natur och Kultur. s. 59-277 [218 sidor. ISBN 
91-27-11416-3] 

Garrison, Dee (1981) “Karen Horney and Feminism” Signs 6(4), 672-691. (40 sidor)
Hartmann, Heidi I. (1979). "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a 

more Progressive Union." Capital & Class 8(1): 1-33. (34 sidor)
Martin, Biddy (1982) ”Feminism, Criticism and Foucault” New German Critique 27 (1982), p. 3–30 

(27 sidor)
de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005). Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber. [141 sidor. ISBN 91-47-07477-9]

Antal sidor: ca 1360


