Genusperspektiv inom psykologin, 3 hp
(Gender perspectives in Psychology)
Kursen syftar dels till att ge kunskap om kön och genus ur ett vetenskapsteoretiskt och
vetenskapshistoriskt perspektiv. Dels till att doktoranderna skall reflektera kring kön och
genus och dess betydelse för psykologin som ämne och vetenskap, och specifikt i relation till
deras egna avhandlingsområde. Här blir frågeställningar kring hur genus påverkar respektive
forskningsfält i termer av design, metod och implikationer av intresse.
Examination sker genom en inlämningsuppgift där kursdeltagaren reflekterar och lyfter in
relevanta genusvetenskapliga teorier och perspektiv samt forskning för att belysa det egna
avhandlingsområdet. Formerna för inlämningsuppgiften lämnas ut vid kursintroduktionen.
Kursen bygger på självstudier och vi träffas tre gånger för att diskutera olika perspektiv där ni
som kursdeltagare själva till huvudsak styr kunskapsriktningen. Den fjärde och sista gången
blir ett avslutande och examinerande seminarium utifrån inskickade inlämningsuppgifter där
vi tillsammans diskuterar och ger feedback på samtliga paper.
Schema ht 2017/2018
Datum
7/12

Tid
kl 10:15-14:00

Titel
Introduktion och inledande
diskussion kring kön och genus

14/12

kl 10:15-14:00

Doktorandledd diskussion 1

21/12

kl 10:15-14:00

Doktorandledd diskussion 2

10/1
15/1

Kl 10:15-14:30

Inlämning av paper via Itslearning
Examinerande seminarium

Innehåll
Invärdering av
kursdeltagarnas
kunskapsläge om
kön/genus och
feministiska teorier
Kursdeltagarna styr
själva innehållet och
diskussionen utifrån
deras
avhandlingsområden

Gemensamt
seminarium för alla
paper
Sal meddelas senare. Observera att vissa ändringar avseende tid kan göras beroende på hur
många kursdeltagare som deltar.

Kurslitteratur:
Kurslitteraturen kommer att utgöras av de vetenskapliga artiklar och böcker ni behöver och
söker fram för att belysa ert avhandlingsområde utifrån relevanta feministiska teorier och
perspektiv på kön.
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