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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
•	redogöra för exempel av och teorier om, samt själv analysera, framställningar av genus i
litteratur och film
•	identifiera, beskriva och analysera begreppet kärlek utifrån genusperspektiv
•	skriftligen självständigt sammanfatta och analysera genusvetenskapliga problem inom de
områden som de tematiska kursmomenten berör
•	förstå och applicera olika metodologiska ingångar till genusvetenskapliga problem
•	författa ett självständigt arbete om ett genusvetenskapligt problem.

Kursens innehåll Genusvetenskap 31-60 hp är en fortsättningskurs som i förhållande till introduktionskursen
breddar ämnet tematiskt och disciplinärt, och fördjupar det särskilt med avseende på
akademiskt skrivande, samt metodologisk och teoretisk kunskap. I kursen ingår två tematiska
moment, ett moment om teori och metod samt ett uppsatsmoment.
 
Moment 0010 Framställningar av genus i litteratur och film 7,5 hp
 
Momentet behandlar framställningar av genus inom ”populärkulturella” och ”högkulturella”
fiktioner – filmer och skönlitterära texter. Momentet undersöker också de sätt fiktion figurerat
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inom genusvetenskaplig kritik, inom framför allt litteraturvetenskap, filmvetenskap och
Cultural Studies.
 
Moment 0020 Kärlek, kön och normer 7,5 hp
 
Momentet behandlar kärleksbegreppets betydelser och effekter ur ett genusperspektiv, och i
ett historiskt perspektiv. Fokus ligger bland annat på ”romantisk kärlek”, sexualitet som
kärlekens fysiska manifestation, legitim och illegitim kärlek och den normerande
heterosexualiteten.
 
Moment 0030 Teori och metod 7,5 hp
 
Momentet behandlar vetenskapliga teorier och metoder inom humaniora och
samhällsvetenskap generellt, samt speciellt inom genusvetenskap. I momentet ingår
orientering i argumentationsanalys samt diskussion och utvärdering av genusvetenskaplig
teori.
 
Moment 0040 Uppsats 7,5 hp
 
Studenten genomför en individuell genusteoretisk analys inom problemområde som väljs i
samråd med lärare/handledare. Arbetet redovisas i form av en uppsats som skrivs utifrån ett
processinriktat arbetssätt samt ventileras vid seminarium.

Undervisning Internetbaserad distanskurs. Webbaserad undervisning i form av föreläsningar,
gruppdiskussioner, inlämningsuppgifter, individuell handledning med respons från studenter
och lärare.

Förkunskaper Genusvetenskap 30 hp.

Examinationsform Inlämningsuppgifter bestående av tentamina eller PM, diskussionsuppgifter på kurswebben.
Författande av uppsats, respondentskap och oppentskap.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Framställning av genus i litteratur och film 7,5 hp Betyg: AF

0020   Kärlek, kön och normer 7,5 hp Betyg: AF

0030   Teori och metod 7,5 hp Betyg: AF

0040   Uppsats 7,5 hp Betyg: AF


