KURSLITTERATUR

Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

Genusvetenskap (1-30) 30 hp
Gender Studies 30 cr
Version

Kurskod

Gäller fr.o.m.

Gäller till

2011-04-08

-

GEG000

Kurslitteratur
Modul 1
Björk, Nina (1996). Under det rosa täcket.. Wahlström & Widstrand. sidor: 250
Brantenberg, Gerd (1978 valfri utgåva). Egalias Döttrar.
Connell, R.W (1995). Maskuliniteter. Daidalos 2008. sidor: 251 (Urval, ca 50 s.)
De Los Reyes, Paulina och Satu Gröndahl (2007). Framtidens feminismer. Tankekraft.
Gemzöe, Lena (2002). Feminism. Bilda förlag. sidor: 192
Hirdman, Yvonne (1988). Kvinnovetenskaplig tidskrift, 49 - 63.
Mendel Enk, Stephan (2004). Med uppenbar känsla för stil: ett reportage om manlighet.
Atlas. sidor: 128
Esseveld, Johanna och Lisbeth Larsson (Red.) (1996). Kvinnopolitiska nyckeltexter.
Studentlitteratur,. sidor: 288 s. (Urval ca 100 s)
Johansson, Thomas och Jari Kousmanen (Red.) (2003). Manlighetens många ansikten: fäder,
feminister, frisörer. Liber. sidor: 271 s. (Urval ca 50 s)
Lena Olsson (Red.) (2002). Göteborgs stadsmuseum. Kärlek makt och systerskap: 30 år av
kvinnokamp.
Texter om cirka 200 sidor väljs i samråd med undervisande lärare.
Modul 2
Ali, Monica (2004). Brick Lane. Sverige: Forum. sidor: 413
Armstrong, Karen (2000). Islam: A Short History. Modern Library. sidor: 272
Ehrenreich, Barbara (2003.). Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New

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.

Economy. Granta. sidor: 288
Fanon, , Frantz (1997). Svart hud, vita masker. Daidalos. sidor: 20
Hirsi Ali, Ayaan (2006). Kräv er rätt! Om kvinnor, islam och en bättre värld. Bonnierpocket .
sidor: 193
Loomba, Ania (2006). Kolonialism, Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält.
Tankekraft. sidor: 309
FN-rapporter om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. ca 50 s.
Texter om cirka 200 sidor väljs i samråd med undervisande lärare.
Modul 3
Almqvist, Carl Jonas Love (1839 valfri utgåva). Det går an. sidor: ca 111
Berglund, Thomas (2007). Det goda faderskapet i 1800-talets Sverige. Carlsson. sidor: 345 s.
(Urval ca 50s.)
Chodorow, Nancy (1978). The Reproduction of Mothering: psychoanalysis and the sociology
of gender. University of California Press 1999.. sidor: (urval ca 50 s.)
Collins, Patricia Hill It’s All in the Family; intersections of gender, race and nation. Hypatia
13 (1998):3. sidor: 62-82
Eriksson, Maria (2005). Tidskrift för kjønnsforskning, 56 - 72.
Holst, Hanne Vibeke Kronprinsessan. sidor: 399
Johansson, Thomas, Margareta Bäck-Wiklund och Thomas Johansson (Red.) (2003).
Nätverksfamiljen. Natur och kultur. sidor: 160-171 Pappa på kvartstid, deltid eller heltid: om
pappor och deras barn”
Klinth, Roger och Helena Hill, Thomas Johansson och Jari Kousmanen (Red.) (2003).
Manlighetens många ansikten: fäder, feminister, frisörer och andra män.. Liber. sidor: 16-61
”Tema politik”
Nordberg, Marie, Thomas Johansson, och Jari Kousmanen (Red.) (2003). Manlighetens
många ansikten: fäder, feminister, frisörer och andra män. Liber,. sidor: 76-102
"Jämställdhetens spjutspets : rollmodeller, velournissar och andra män i kvinnoyrken”
Roman, Christine (2004). Familjen i det moderna: sociologiska sanningar och feministisk
kritik. Liber .
Tosh, John, (1999). A Man’s Place: masculinity and the middle-class home in Victorian
England. Yale. sidor: 252 s. (Urval ca 50 s.)
Weston, Kath, Peter M. Nardi and Beth E. Schneider Routledge (Red.) (1998). Social
Perspectives in Lesbian and Gay Studies: A Reader. sidor: 390-411 “Families We Choose”
Wikander, Ulla. (2006.). Kvinnoarbete i Europa 1789-1950 : genus, makt och arbetsdelning.
Atlas. sidor: 195
Thomas Johansson, och Jari Kousmanen (Red.) (2003). Manlighetens många ansikten: fäder,
feminister, frisörer och andra män. Liber. sidor: 76-102
(1980). The Life and Times of Rosie the Riveter. London: Metro Pictures Limited. Video
(2005). Women and Men in Sweden, Facts and Figures 2005. SCB.. 98 s.
NIKK magasin nr 1/2007 (Urval ca 10 s.)

Sida 2
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.

Texter om cirka 200 sidor väljs i samråd med undervisande lärare.
Modul 4
Ambjörnsson, Fanny (2004). I en klass för sig. Ordfront. .
Arrhenius, Sara (1999). En Riktig kvinna: om biologism och könsskillnad. Pocky.
Bordo, Susan (2003.). Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body. (1993)
. Berkeley: Calif UP: sidor: 361 (Urval ca 150 s.)
Connell, R.W (1999.). Maskuliniteter (1995). Daidalos. sidor: 251 s. (Urval, ca 50 s.)
Edelfeldt, Inger (1986). Kamalas bok . valfri utgåva
Halberstam, Judith (1998). Female Masculinity.. Duke University Press,. sidor: 329 (Urval ca
50 s.)
Johannisson, Karin (1994). Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle.
Norstedts. sidor: 320
Kincaid, Jamaica (1996). Min mor: en självbiografi.. Stenströms . sidor: 300
Ljunggren, Jens, Claes Ekenstam, (Red.) (1998). Rädd att Falla. Gidlunds. sidor: 124-144.
”Mellan natur och kultur: mannens kropp och gymnastikens uppgift”
Rosenberg, Tiina (2002). Queerfeministisk agenda. Atlas: sidor: 209 (Urval ca 50 s.)
Rydström, Jens och David Tjeder (2009). Kvinnor, män och alla andra. En svensk
genushistoria. Studentlitteratur. sidor: 282
Kvinnovetenskaplig Tidskrift 24: 2-3 2003, “genus och gud” (Urval ca 25 s.)
Texter om cirka 200 sidor väljs i samråd med undervisande lärare

Sida 3
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.

