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1. Benämning och omfattning
Genuspraktiker: masterprogram, H2GPR, 120 högskolepoäng
Gendering Practices: Master’s Programme, H2GPR, 120 hec
2. Beslut om fastställande
Fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet, 2012-06-20.
Att gälla från och med 2013-09-01
Reviderad av Humanistiska fakultetsstyrelsen, Göteborgs universitet, 2014-06-16
Att gälla från och med 2014-09-01
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper
3. Syfte
Gendering Practices syftar till att ge avancerade kunskaper inom det tvärvetenskapliga fältet
för genusvetenskap. Programmets innehåll och inriktningar förbereder studenterna för
en arbetsmarknad där ökade kunskaper om - och kritiska perspektiv på - samhälleliga
maktförhållanden, likabehandling och normer efterfrågas. Programmet erbjuder olika
inriktningar som förbereder studenterna för olika delar av arbetsmarknaden: Equality
politics, organisation, and law; Cultural heritage; Cultural theories and practices; samt Body politics and
social health. Det gemensamma syftet, oavsett inriktning, 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 för genus, sexualitet, etnicitet, funktionalitet etc.
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.
4. Examen
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. Huvudområde
Genusvetenskap
Gender Studies

6. Mål
För de nationella examensmålen, se Högskoleförordningen (SFS 1993:100),
examensordningen, bilaga 2. Därutöver finns följande lokala mål:
Efter genomgånget program förväntas studenten kunna:
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 kunskaper inom ett av programmets
inriktningar främst med avseende på den genusforskning som bedrivs inom respektive
kunskapsfält
* 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 kategoriers performativitet samt
kunskapsproduktionens politiskt genomsyrade praktiker
Färdighet och förmåga
* på ett reflexivt sätt använda relevanta metoder och utveckla ett avancerat
metodologiskt förhållningssätt till kunskapsproduktion inom forskning och annan
yrkesverksamhet
* 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 samt akademiska såväl som icke-akademiska sammanhang
Värdering och förhållningssätt
* göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på
forsknings- och utvecklingsarbete
4. Innehåll och upplägg
Programmet erbjuder olika inriktningar som förbereder studenterna för olika delar av
arbetsmarknaden: Equality politics, organisation, and law; Cultural heritage; Cultural theories and
practices; samt Body politics and social health. Val av inriktning sker under första terminen.
Kursupplägg:
Termin ett läser samtliga studenter programkurserna GS2201 Theories in Gender Studies (15
hp) och GS2401 Methodologies of Gender Studies (15 hp).
Termin två läser studenterna kurser om 15 högskolepoäng inom inriktningarna för att få fördjupade
kunskaper inom ett tematiskt definierat forskningsfält (programkoordinator har uppdaterad lista över
dessa kurser). Under den andra delen av termin två finns två alternativ: antingen läser studenterna
fristående, valfria kurser, det finns rekommenderade studiegångar för samtliga inriktningar. Under
denna period ges den programspecifika kursen GS3001 Independent explorations in a field of Gender Studies
(7,5 hp) för de studenter som vill fördjupa sig i ett särskilt kunskapsfält. Det andra alternativet är att

läsa den programspecifika praktikkursen GS3002 Internship in gendering practices (15 hp)..
Under första perioden på termin tre läser de studenter som redan gjort sin praktik fristående, valfria
kurser, och de studenter som under vårterminen läste fristående, valfria kurser gör sin praktik. Under
terminens andra period läser samtliga studenter programkursen GS2205 Interdiscplinary Challenges in
Gender Studies (15 hp).
Termin fyra läser samtliga studenter den programspecifika uppsatskursen 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 (15 hp) (efter samråd med programkoordinator kan
annan praktikkurs bedömas som motsvarande)
GS2205 Interdiscpilinary Challenges in Gender Studies (15 hp)
Master’s Thesis in Gendering Practices (30 hp)
Studenter förväntas därutöver läsa sammanlagt 15 hp av kurser inom en av programmets
inriktningar (se lista över kurser nedan), eller kurser som i samråd med
programkoordinator bedöms motsvara dessa:
GS2101Critical Studies on Gender Equality Policy and Diversity (15 hp)
GS2206 Cultural Theories and Cultural Practices (15 hp)
GS2231Gender and global development (15 hp)
FHX860 Global Health (7,5 hp) and FHV810 Micro Perspectives of Health Economics (7,5 hp)
SA2232 Gender and sexuality across culture (15 hp)
8. 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).
9. Platsgaranti
Studenter som i föreskriven takt följer programmet har platsgaranti på de
programspecifika kurserna (se listan över obligatoriska kurser ovan), och begränsad
platsgaranti på de kurser som är inriktningskurser.
10. Övergångsbestämmelser
För de studenter som påbörjade programmet innan 2014-09-01 är endast följande kurser
obligatoriska:
GS2201 Theories in Gender Studies (15 hp)
GS2401 Methodologies of Gender Studies (15 hp)
GS2205 Interdiscpilinary Challenges in Gender Studies (15 hp)
Master’s Thesis in Gendering Practices (30 hp)
11. Övrigt
Praktik inom ramen för programmet kan förläggas utanför Göteborg. Om praktiken är

förlagd till annan ort inom Sverige eller internationellt förutsätts studentens närvaro vid
seminarier via internet.
Programkoordinator ansvarar för att programmet utvärderas kontinuerligt och att
uppföljning sker.
Studenter som tidigare under studietiden fullgjort fristående kurser som ges inom ramen
för programmet kan tillgodoräkna sig dessa i sin masterexamen.

