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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Teater- och dansvetenskapliga ämnesnämnden 2009-05-25 på delegation från
styrelsen för Institutionen för musik- och teatervetenskap. Reviderad 2011-06-13.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen samt Engelska B/Engelska 6 och/eller antagen till
masterprogram i estetiska vetenskaper vid Humanistisk fakultet, Stockholms universitet.
Kursens uppläggning
Provkod
TVP1

Benämning
Performativitet, genus och kropp på scen

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger djupgående kunskaper om genusteori, queerteoretiska begrepp och frågeställningar ur ett
tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen tar upp olika teoretiska argumentationslinjer som rör identitet och
sexualitet, i detta sammanhang även ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Kursen riktar sig till studenter från en
mängd olika institutioner, inte minst de som behöver en teoretisk fördjupning inför uppsatsen på magister
eller masternivå. Kursen illustrerar hur teorier om genus, sexualitet och makt kan ge avtryck i olika
performativa och teatrala händelser.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
-demonstrera en nyanserad inblick i performativitetsteorins framväxt i en social och historisk kontext
-demonstrera en god förståelse av sambanden mellan performativitets-, genus-, och queerteori, samt
feminism och kunna relatera detta till respektive ämnesområden inom humaniora och samhällsvetenskap
-arbeta självständigt med de teoretiska texter som presenteras och inför seminariegruppen kunna driva en
argumentation kring dessa
-på självständigt sätt kunna tillämpa kursens teoriområden på ett material och utveckla ett längre
resonemang i såväl skriftlig som muntlig form
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Kunskapskontroll och examination

Skritflig examinationsuppgift
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Betygssättning sker enligt en sjugradig betygsskala:
A=Utmärkt
B=Mycket bra
C=Bra
D=Tillfredställande
E=Tillräckligt
Fx=Otillräckligt
F=Helt Otillräckligt
Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart
För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment/delkurser, samt inlämning av
skriftliga övningsuppgifter.
Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå betyget E
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på uppgiften, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
”Kunskapskontroll och examination” ovan. Student som påbörjat sina studier enligt den senaste gällande
kursplanen har rätt att tentera enligt denna under en övergångsperiod på högst 18 månader fr.o.m. det datum
då den nya kursplanen trädde i kraft.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Kursen kan inte tas med
i en magisterexamen eller en mastersexamen tillsammans med kursen ”Performativitet, kropp och genus på
scen 1” eller Performativitet, kropp och genus 2”.
Övrigt

Ersätter Performativitet genus och kropp på scen 15 HP
Kurslitteratur

Se särskilt IS-beslut
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