
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-09-07 att gälla från och med 2012-01-19. 

 

Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

 

2. Inplacering
Fristående kurs

G1N

 

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 

4. Innehåll
Kursen ger kunskap om ett specifikt område för genusforskning inom det litteraturvetenskapliga fältet. I

kursen övas förmågan att diskutera och analysera litterära texter inom en viss historisk period, en skönlitterär

genre eller utifrån problemställningar inom ett avgränsat teoretiskt fält, såsom intersektionalitet, queer eller

maskulinitet. Genom sin tematiska orientering inom en avgränsad kontext utforskar kursen det komplexa

samspelet mellan litteratur, individ och samhälle ur ett genusperspektiv 

 

Kursen genomförs med hjälp av varierande undervisningsformer såsom föreläsningar, lektioner, seminarier

och gruppdiskussioner. Kursen kan med fördel läsas tillsammans med eller i anslutning till kursen LV1130,

Litteratur och genus 1. 

 

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

LV1135, Litteratur och genus 2; Tematiska studier, 15,0
högskolepoäng

Literature and Gender 2; Thematic studies, 15.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Litteraturvetenskap G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav



•

•

•

•

•

5. Mål
Kunskap och förståelse 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

visa förtrogenhet med en eller flera vetenskapligainriktningar och metoder inom modern svensk och

internationell forskning omlitteratur och genus.  

visa förståelse för det komplexa sambandet mellan enskilda litteräratexters utformning och receptionoch

förhållanden som rör genus, den litterära institutionen, samhälle ochindivid. 

 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

visa förmåga att skriftligt och muntligt  i dialog med andra kunna analysera, jämföra och diskutera

skönlitterära texter i förhållande till en specifik kontext med hjälp av genus- och litteraturvetenskaplig

teori och metodologi. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

förhålla sig till en eller flera vetenskapliga inriktningar och metoder inom modern svensk och

internationell forskning om litteratur och genus. 

problematisera genus och olika typer av litterära värderingar i relation till litterära texters utformning och

reception. 

 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista

 

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom individuella och skriftliga hemuppgifter samt aktivt deltagande i

litteraturseminarier och muntliga redovisningar i grupp. 

Studenten är skyldig att behålla kopia av tentamen tills dess den är betygsatt och återlämnad. Om

hemtentamen inte lämnas in inom stipulerad tid kan studenten inte kräva att få tentamen bedömd förrän vid

nästaordinarie tentamenstillfälle, alternativt få en ny tentamensuppgift sig förelagd vid ett annat tillfälle.

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs aktivt deltagande i kursens seminarier samt godkända inlämningsuppgifter och

muntliga redovisningar. För betyget Väl godkänd krävs att studenten på ett synnerligen produktivt och kritiskt

reflekterande sätt visat kunskaper och färdigheter samt bidragit till det gemensamma lärandet såväl skriftligt

som muntligt i kursens olika moment och redovisningsformer. För betyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd

på minst 50% av kursens examinerande moment. 

 

Betyget Godkänd kan inte ändras till Underkänd på studentens begäran. En student som godkänts på

tentamen får inte delta i ny examination för högre betyg. Han/hon har inte heller rätt att återkalla en inlämnad

32/



tentamen för att undvika betygsättning. Examinator har möjlighet att begära in kompletteringar av tentamen

for betyget Godkänd. Kompletteringsuppgiften skall i sådana fall delges studenten skriftligt och göras inom

av läraren utsatt tid. För student som underkänts i tentamen, ges möjlighet till förnyad examination, upp till

fem tillfällen. Studenten har rätt att byta examinator, om det är praktiskt möjligt, om han/hon underkänts fler

än två gånger. En sådan begäran ställs till studierektor och skall vara skriftlig.

 

9. Kursvärdering
Institutionen ansvarar för att kursvärdering systematiskt och regelbundet genomförs och sammanställs i

enlighet med styrdokumentet för kursvärdering vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

(www.lir.gu.se/om-oss/styrdokument).

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Utöver angivna lärandemål skall studenten inom kursen, när så är relevant, uppmuntras att göra bedömningar

med avseende på jämställdhets- och likabehandlingsaspekter, samt medvetandegöra och problematisera

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.  

 

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med den gamla kursen Litteraturvetenskap, Kvinnolitteratur, 10 p.
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