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1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2020-06-12 (GU 2020/1410) att gälla
från och med 2020-08-30, höstterminen 2020. 
Ansvarig institution/motsvarande: Institutionen för kulturvetenskaper 
 

2. Syfte 
Gendering Practices syftar till att ge avancerade kunskaper inom det tvärvetenskapliga fältet för
genusvetenskap. Programmets innehåll förbereder studenterna för en arbetsmarknad där ökade
kunskaper om – och kritiska perspektiv på – samhälleliga maktförhållanden, likabehandling och
normer efterfrågas. Syftet är att ge studenterna teoretiska och praktiska verktyg för att verka på
fält som arbetar med att säkra likabehandling och att utmana sociala och kulturella normer.
Programmet ger också kunskaper och färdigheter för att ta studenterna vidare till
forskarutbildning inom genusvetenskap. Beroende på vilka kurser studenten läser som valfria
kurser kan även behörighet ges i fler forskarutbildningsämnen. 
 

3. Förkunskapskrav 
Behörighet till programmet har den som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180
hp med huvudområdet genusvetenskap, eller motsvarande. Bedömningen av examen i annat
huvudområde görs av programkoordinator och underlaget för bedömningen är studentens
självständiga arbete (15 hp). 
Engelska B/Engelska 6 på gymnasienivå eller motsvarande nivå för ett internationellt godkänt
test, till exempel  TOEFL, IELTS. 
 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Filosofie masterexamen med huvudområdet Genusvetenskap (Degree of
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Master of Arts (120 credits) with a major in Gender Studies). 
Efter fullbordat program om 120 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett
examensbevis med benämningen filosofie masterexamen med huvudområdet genusvetenskap,
Degree of Master of Arts (120 credits) with a major in Gender Studies. 
 

5. Mål 
Generella mål för masterexamen 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen ska studenten 

● visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

● visa fördjupad metodologisk kunskap inom huvudområdet för utbildningen.
  
Färdighet och förmåga 
För masterexamen ska studenten 

● visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,

● visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera
detta arbete,

● visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt
klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

● visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för
att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen ska studenten 

● visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

● visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.

  
 

Lokala mål 
Därutöver finns följande lokala mål.
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Kunskap och förståelse 
* redogöra för och på ett avancerat sätt diskutera genusvetenskaplig teoribildning samt visa
mycket god förtrogenhet med aktuell genusvetenskaplig forskning, samt visa mycket goda
insikter i detta fälts historiska framväxt. 
* omsätta genusvetenskaplig teoribildning i praktisk verksamhet 
* fördjupa den teoretiska förståelsen av genusvetenskapliga problem genom praktisk
verksamhet 
* redogöra för och på ett avancerat sätt diskutera de utmaningar och möjligheter som
tvärvetenskapliga praktiker innebär 
* redogöra för och på ett avancerat sätt visa förståelse för de komplexa betydelser som
begreppet "gendering practices" har, inbegripet relationen mellan teori och praktik,
maktrelationers och sociala och kulturella kategories performativitet samt
kunskapsproduktionens politiskt genomsyrade praktiker. 
 

Färdighet och förmåga 
* på ett reflexivt vis utveckla metoder som är använd-och utvecklingsbara i relevant praktiskt
arbete. 
* självständigt och kreativt formulera ämnesrelevanta frågeställningar samt planera och
genomföra uppgifter inom på förhand uppställda tidsramar 
*muntligt och skriftligt presentera och diskutera resultat av sina studier i såväl nationella som
internationella tidskriter samt akademiska såväl som icke-akademiska sammanhang 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
* göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på
forsknings-och utvecklingsarbete 
 

6. Innehåll och upplägg 
 
Kursupplägg 
Termin ett läser samtliga studenter  GS2201 Theories in Gender Studies (15 hp) och GS2401 
Methodologies of Gender Studies (15 hp). 
Termin två läser studenterna programspecifika kurser om minst 15 hp samt 15 hp valbara kurser
vid KUV eller annat svenskt lärosäte. Programspecifika kurser som ges termin två är: 
GS2101 Critical Studies on Gender Equality, Policy, and Diversity (15 hp) 
GS2207 Body Politics from Feministic Perspectives (15 hp) 
GS2206 Cultural Theories and Cultural Practices (15 hp) 
GS2304 Equality Work and Public Administration (15 hp) 
GS3001 Independent Explorations in a field of Gender Studies (7,5 hp) 
Termin tre läser studenterna praktikkursen GS3002 Internship in Gendering Practices (15 hp)
samt  GS2205 Interdisciplinary Challenges in Gender Studies(15 hp).
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Termin fyra läser samtliga studenter  uppsatskursen GS3003 Master's Thesis in Gendering
Practices (30 hp). 
 
Obligatoriska kurser för examen 
GS2201 Theories in Gender Studies (15 hp) 
GS2401 Methodologies of Gender Studies (15 hp) 
GS3002 Internship in Gendering Practices I(15 hp) 
GS2205 Interdisciplinary Challenges in Gender Studies (15 hp) 
GS3003 Master's Thesis in Gendering Practices (30 hp) 
  
 

7. Platsgaranti 
Principen generell platsgaranti tillämpas. Studenter som antagits till programmet har därmed
platsgaranti till samtliga i utbildningsplanen angivna obligatoriska kurser samt till de
specificerade grundkurser valbara termin 3, förutsatt  att behörighet är uppfylld. 
 

8. Övergångsbestämmelser 
För de studenter som påbörjade programmet innan 2014-09-01 är endast följande kurser
obligatiriska: 
  
GS2201 Theories in Gender Studies (15 hp) 
GS2401 Methodologies of Gender Studies (15 hp) 
GS2205 Interdisciplinary Challenges in Gender Studies (15 hp) 
GS3003 Master's Thesis in Gendering Practices (30 hp) 
  
 

9. Övrigt 
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 
Utbildningsplanen är en revidering av en tidigare version. 
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