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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l
l
l

diskutera och problematisera relevant forskning om fantasy som genre,
diskutera och problematisera ett par olika maktteorier,
kritiskt analysera gestaltningen av makt och maktordningar i Martins fiktiva
universum med hjälp av det kritiska begreppet intersektionalitet.

Innehåll
George R. R. Martins bokserie A Song of Ice and Fire samt tvserien Game of
Thrones har under senare år rönt stor popularitet. Idag är Martins berättelse om makt
och maktstrider på kontinenterna Westeros och Essos ett av populärkulturens mest
omtalade fenomen. På kursen studeras gestaltningen av makt och maktordningar i
Martins fiktiva universum med ett särskilt fokus på olika former av förtryck och
diskriminering. Studiet problematiseras och förankras i det kritiska begreppet
intersektionalitet samt i aktuella litteratur och samhällsvetenskapliga maktteorier. I
anslutning till studiet av maktordningar i Martins fiktiva universum behandlar kursen
också kritiska ståndpunkter som framförts i den debatt som uppstått i media kring
kontroversiella inslag i tvserien Game of Thrones.

Undervisningsformer
Kursen ges på distans via lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
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Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Kursen examineras löpande via dels skriftliga
uppgifter, dels via skriftliga diskussionsinlägg.
Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i
enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.
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