
Genusvetenskap – Kursbeskrivningar 

 

Introduktion till genusvetenskap, 5 sp (nätkurs) 

Kursens syfte är att behandla grundläggande begrepp inom feministisk forskning. Kursen utmanar 

normativa (styrande, normgivande) uppfattningar om kön, jämställdhet, sexualitet och vetenskap. 

Vilka olika innebörder ges "kvinna", "man" och kön? Kursen problematiserar vedertagna 

uppfattningar om kön och visar på sociala och historiska processer som formar vår förståelse av kön. 

Därtill är målet att presentera genusvetenskapens utveckling och skiftande inriktningar. Målet är att 

de studerande lär sig att känna igen olika könsuppfattningar och kan placera in olika 

kvinnlighets/manlighetsuppfattningar i bredare tankesätt såsom likhetstänkande, särartstänkande, 

konstruktivism eller essentialism. Studeranden lär sig också att känna igen och utmana eurocentriska 

drag i tänkande om kön och sexualitet. Studeranden får grundläggande färdigheter att ifrågasätta 

normativa uppfattningar om kön och sexualitet. 

 

Ursäkta blodspåren, 5 sp (nätkurs) 

Kursens syfte är att synliggöra sambanden mellan kön, makt och våld. Vi kommer att lära oss 

genusvetenskaplig begreppsanvändning som kan relateras till kursens tema. Kursen ger en inblick i 

våld i heterosexuella och homosexuella parförhållanden, sexuellt utnyttjande, sexuellt våld och 

våldets rasifierade karaktär. Syftet med kursen är att belysa och problematisera hur våld förstås och 

förklaras inom genusvetenskaplig forskning, i offentlig politik och mediedebatten, samt hur våld 

representeras både i populärkulturella uttrycksformer och på myndigheters hemsidor. Efter 

genomgången kurs ska studenterna kunna:  

- Känna till olika former av könat våld. 

- Känna igen mönster och tecken på våld.  

- Kunna använda sig av begrepp som behövs för en bredare och djupare förståelse av våld.  

- Ha redskap för att delta i samhällsdebatter gällande våldsproblematik.  

- Kunna diskutera könat våld som ett mångfacetterat, historiskt varierande, kulturellt och socialt 

fenomen. 

 

Introduction to Trans Studies, 5 sp 

The course offers an introduction to the field of trans studies. It features an overview of the field and 

history of both academic trans studies and trans activism, as well as introducing basic terminology, 

analytic tools used in the field and the position of trans issues in the Finnish society.  

Learning objectives: At the end of the course, students will have a basic understanding of the 

multitude of gender, transgender issues and academic as well as societal perspectives on 

transgender. They will also be given adequate tools to work academically with transgender themes. 

 

Blogriot slash feminism, 5 sp  

Nätkursen syftar till att ge bredare kännedom om bloggen som fenomen. Avsikten är att genom vissa 

specifika kategorier undersöka hur bloggare skriver inom respektive område. Eftersom kursen utgår 



från ett feministisk perspektiv läggs stor vikt på att analysera bloggarna utgående från kategorier 

som kön, sexualitet, klass, ras och ålder. Bloggen är också text och under kursen kommer vi att 

fokusera även på hur denna genre fungerar ur ett berättarperspektiv.  

 

Feministisk läsning av medier, 5 sp (nätkurs)  

Kursen syftar till att ge bredare kännedom om feministisk läsning eller tolkning av olika sorters 

medier. Avsikten är att genom nedslag i flera slags medier (film, reklam, serie, litteratur, radio, 

tidningar, spel, musik, sociala medier) få kännedom om hur dessa kan diskuteras ur ett feministiskt 

perspektiv. I synnerhet kommer granskningen att utgå ifrån kategorier som kön, sexualitet, klass, ras 

och ålder.  

 

Normkritisk och feministisk pedagogik, 5 sp 

Kursen ger en introduktion till normkritisk pedagogik och feministisk pedagogik. Kursen vill skapa en 

plattform för kritiskt pedagogiskt tänkande bl.a. genom diskussioner och självreflexiva övningar. 

Kursen kan stöda pedagogiska förändringsprocesser och presenterar konkreta verktyg som kan 

användas i det egna arbetet som lärare. Kursen är en kreativ och experimentell process som 

kombinerar frigörande pedagogik med nya terapeutiska inriktningar (t.ex. Mindfulness). Lärandemål: 

Studeranden kommer att bekanta sig med centrala texter och begrepp inom feministisk och 

normkritisk pedagogik. Kurslitteratur: Enligt examinators anvisningar 

 

Trygghetens rum ur ett feministiskt perspektiv, 5 sp 

Hur konstrueras trygghet? Var och varför känner sig olika befolkningsgrupper trygga eller otrygga? 

Hur och för vem planeras trygghetsfrämjande insatser? Kan trygghetsfrämjande insatser skapa 

otrygghet? Kursens målsättning är att synliggöra intersektionella och normmedvetna perspektiv på 

trygghet, otrygghet och trygghetsfrämjande verksamhet i teori och praktik. Särskild tonvikt läggs vid 

olika praktiker för att främja trygghet även för normbrytande befolkningsgrupper. På kursen 

tillämpas normbrytande pedagogik. Kursen belyser teori och praktik kring begrepp som trygghet, 

otrygghet och planeringsnorm. Kursen är tvärvetenskaplig och inbegriper teorier från det 

kriminologiska, genusvetenskapliga och geografiska området. Under kursen behandlas olika sätt att 

öka upplevd trygghet, till exempel safer spaces, separatism, säkerhetsord och antidiskriminering 

Lärandemål: Efter avlagt kurs kan studeranden förstå trygghetens olika dimensioner samt granska 

trygghet, otrygghet och trygghetsfrämjande insatser ur ett normkritiskt, intersektionellt och 

feministiskt perspektiv. Studeranden känner till olika sätt att främja trygghet för normbrytande 

befolkningsgrupper.  

 

Feministiska klassiker och teori, 10 sp (nätkurs) 

Hur har feminister i olika tidsperioder skrivit och verkat för att förändra samhället? På vilket sätt har 

de protesterat och tänkt annorlunda om sådant som har ansetts/anses vara naturligt, självklart och 

rätt? Kursens arbetsformer är läsning, diskussion, inlämningsuppgifter och portfolio 



(inlärningsdagbok) för att belysa personer, texter och olika tidsperioders sätt att argumentera kring 

kön. Vad har förändrats - vad har inte? Målet med kursen är att ge kännedom om centrala 

frågeställningar och begrepp inom feministisk teori.  


