
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Modul 1

Arping, Åsa, och Anna Nordenstam (2005). Lund: Studentlitteratur. Feministiska
Litteraturanalyser (urval)

Gilbert, Sandra och Susan Gubar (1979). The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and
the Nineteenth Century Writer. Yale University Press. (urval)

Steven Cohan och Ina Rae Hark (Red.) (1993.). Screening the male. Exploring Masculinities
in the Hollywood Cinema. Routledge: (urval)

Texter om ytterligare 300 sidor väljs i samråd med undervisande lärare.

Modul 2

Erica Jong Rädd att flyga. Valfri komplett utgåva

hooks, bell (2004). Allt Om kärlek. Ordfront. sidor: 265

hooks, bell Om kärlek.

Johansson Thomas och Filip Lallander (2003). Sexualitetens omvandlingar: politisk
lesbiskhet, unga kristna och machokulturer. Daidalos. (urval)

Liliequist, Jonas (2007). ”Kärlek, kön och sexualitet”. Signums svenska kulturhistoria.
Gustavianska . sidor: 154-195.

Modleski, Tania (2006.). Loving with a Vengeance. New York: Routledge.

Strömquist, Liv (2010).  Prins Charles känsla. Galago . sidor: 136

Sveland, Maria (2007). Bitterfittan. Månpocket.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=The+Madwoman+in+the+Attic.+The+Woman+Writer+and+the+Nineteenth+Century+Writer
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https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Screening+the+male.+Exploring+Masculinities+in+the+Hollywood+Cinema
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Screening+the+male.+Exploring+Masculinities+in+the+Hollywood+Cinema
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=R%C3%A4dd+att+flyga
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Allt+Om+k%C3%A4rlek
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Om+k%C3%A4rlek
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Sexualitetens+omvandlingar%3A+politisk+lesbiskhet%2C+unga+kristna+och+machokulturer
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Sexualitetens+omvandlingar%3A+politisk+lesbiskhet%2C+unga+kristna+och+machokulturer
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=%E2%80%9DK%C3%A4rlek%2C+k%C3%B6n+och+sexualitet%E2%80%9D.+Signums+svenska+kulturhistoria.+Gustavianska+
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=%E2%80%9DK%C3%A4rlek%2C+k%C3%B6n+och+sexualitet%E2%80%9D.+Signums+svenska+kulturhistoria.+Gustavianska+
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Loving+with+a+Vengeance
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=+Prins+Charles+k%C3%A4nsla
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bitterfittan
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Gerholm, Lena (Red.) (1998). Behag och begär: kulturella perspektiv på kroppens,
intimitetens och sexualitetens transformationer. Stockholm: Carlssons förlag. (urval)

BANG – nummer 4/2007: ”Är du galen?”

Texter om ytterligare 200 sidor väljs i samråd med undervisande lärare.

Modul 3

Ambjörnsson, Fanny (2006). Vad är queer?. Stockholm: Natur och Kultur.

De los Reyes, Paulina och Diana Mulinari (2005). Intersektionalitet. Stockholm: Liber.

Haavind, Hanne (2000). Kön och tolkning: metodologiska möjligheter i kvalitativ forskning.
Stockholm: Natur och kultur. .

Samt ett verk om vetenskaplig metod specifikt inriktat mot studentens intresseområde, väljs i
samråd med läraren.

Texter om ytterligare 200 sidor väljs i samråd med undervisande lärare

Modul 4

Jarrick, Arne och Olle Josephsson (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för
uppsatsskrivande studenter.. Studentlitteratur .

Bränström Öhman, Annelie och Mona Livholts (Red.) (2007). Genus och det akademiska
skrivandets former. Lund: Studentlitteratur. sidor: 155

(1996). Svenska skrivregler, utgivna av Svenska språknämnden. Almqvist o Wiksell 144 s.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Behag+och+beg%C3%A4r%3A+kulturella+perspektiv+p%C3%A5+kroppens%2C+intimitetens+och+sexualitetens+transformationer
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https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Genus+och+det+akademiska+skrivandets+former

