Genusperspektiv inom psykologin ht 2019 (3 hp)
Träff 1: Torsdagen 5 dec. (kl 9-12)
-

Invärdering och diskussioner kring doktorandens bild av kön/genus och feministiska
teorier i allmänhet men specifikt inom psykologin.
Kort genomgång av de olika avhandlingsområdena och reflektioner om hur genus kan
påverka dessa

Träff 2: Torsdagen 12 dec. (kl 9-12)
-

- Presentera ett möjligt köns/genusperspektiv i er forskning:
- Hur ser det befintliga kunskapsläget ut kring detta
- Vad har det för relevans, möjliga konsekvenser

Träff 3: Torsdagen 19 dec. (kl 9-12)
-

- Hur kan ni föra in kön/genus i er forskning framöver
- Möjlig metod och design för detta
- Möjliga teoretiska grunder

Under träffarna förväntas alla i gruppen presentera sina tankar och reflektioner på de andras
uppgifter och ge varandra tips, ca 20 min per person
Träff 4: Onsdagen 15 jan. (kl 9-14)
Denna sista och fjärde gång träffas vi och går igenom varandras arbeten. Liksom vid föregående
träffar förväntas alla ha läst på varandras inlämningsuppgifter och kan därför vara med att
reflektera och diskutera. Här kommer också kursutvärdering ske
För den som av någon anledning inte kan närvara vid examinationen skall istället skriva (max)
två sidors reflektion till samtliga inlämningar. När dessa skall vara inne beslutas i samråd med
examinerande lärare.
Examinationsuppgift: skriftligt paper på ca 4 sidor (exkl. ev. titelsida och referenser) som
diskuteras i gruppen. Inlämning via Canvas, alla läser allas (Grundkriterierna är 12 pkt Times
[eller motsvarande], referenshantering enl. APA 6th Uppl. - dock 1,5 radavstånd).
Notera att arbeten som inte uppfyller grundkriterierna som beskrivs ovan per automatik
kommer att returneras utan bedömning.
Sista inlämningsdagen 10 jan 2020 via Canvas.

Arbetsgång, bedömning och betygsättning
Uppgifterna från ett tillfälle till ett annat bygger på varandra och kommer resultera i den
slutgiltiga examinationsuppgiften.
Doktoranden förväntas delta vid samtliga fyra tillfällen.
Kursens möjliga betygsnivåer är Underkänt, Godkänt, Väl Godkänt och bedöms utifrån både
presentation och innehåll. För Väl godkänt betyg krävs att doktoranden på ett mycket klart och
tydligt sätt presentera och reflekterar kring hur feministiska teorier kan påverka eller på annat
sätt interagerar med sitt avhandlingsområde.
Obs! Kurslitteraturen varierar beroende av doktorandens avhandlingsområde.
Anmälan till kursen sker via Monica Eriksson
Tfn: 054-700 1162
monica.eriksson@kau.se

