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Kursen syftar till studier i psyko-
analytisk och psykodynamisk kvinno-
teori, utifrån ett historiskt och modernt 
perspektiv som möjliggör en under-
sökning av kvinnans position som 
subjekt.

Kursens syntes är att formulera 
aspekter av en vägledande kvinnoteori 
och feminism, som tar utgångspunkt i 
förändrade perspektiv på kvinnans 
identitetsutveckling

Förkunskaper 
Kursen vänder sig till personal som vill 

vidareutbilda sig i ett genusteoretiskt och 
feministiskt perspektiv. 

Lärandemål
Syftet med kursen är att ge kunskap

- I genusteoretisk feministisk teori och 
dess bemötande samt konsekvenser i 
könsspecifik behandling. 
- Om centrala begrepp inom det kvinno-
teoretiska området.
- Om könsspecifik behandling/bemötande.
- Om kulturen, språkets och teorins 
betydelse vid beaktande av kön.
- Om personalens roll i mötet med kvinnor.
- Om förhållningssättets innehåll och 
funktion samt dess praktiska tillämpning i 
mötet med kvinnor.
- För ökad självkännedom om hur personal 
personligen påverkas och påverkar andra. 
Detta sker genom de kliniskt arbetande 
seminarierna vid genomförandet av arbets-
uppgiften.
- Om teori och förhållningssätt för att kun-
na diskutera processens etiska aspekter.

Former för bedömning
80% närvaro och presentation av 

material för praktisk tillämpning utgör 
grund för godkännande på kursen.

Utvärdering
Delmomenten utvärderas kontinuerligt.

Kursens struktur
Kursen omfattar 19 undervisningstillfällen 

varav: 
- 14 är teoretiska seminarier.
- 5 kliniskt arbetande där de studerande 
presenterar material för praktisk 
tillämpning. 
Varje undervisningstillfälle omfattar 3 
lektionstimmar (3x45 min).

Undervisningens struktur
De studerande bör till varje undervis-

ningstillfälle ha förberett en fråga eller 
frågeställning utifrån seminariets litteratur.

Undervisningsform
Seminarieföreläsning där teori och praktik 

problematiseras utifrån litteratur och 
praktisk erfarenhet. 

Kvinnoteori och 
dess tillämpning Information om kurs



Kursplan
Seminarium 1 Maktstruktur och det dolda
Seminarium 2 Psykologi och kön
Seminarium 3 Psykologi och kön
Seminarium 4 Vad är en kvinna?
Seminarium 5 Vad är en kvinna?
Seminarium 6 Klinisk tillämpning
Seminarium 7 Vad är kön?
Seminarium 8 Vad är kön?
Seminarium 9 Klinisk tillämpning
Seminarium 10 Kvinnan finns inte
Seminarium 11 Kvinnan finns inte
Seminarium 12 Klinisk tillämpning
Seminarium 13 Likhet och olikhet
Seminarium 14 Likhet och olikhet
Seminarium 15 Klinisk tillämpning
Seminarium 16 Syskonens betydelse
Seminarium 17 Syskonens betydelse
Seminarium 18 Klinisk tillämpning
Seminarium 19 Avslutning

Lärare 
Samtliga är verksamma inom

Tri Psykologi AB

Prisuppgifter
15 000 kronor inklusive moms.
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