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KURSBESKRIVNING	  

Populärkulturen	  och	  samhället	  (15	  hp)	  

VT	  2016	  
med	  lärandemål,	  betygskriterier	  och	  lektionsplan	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kursansvarig:	  Johan	  Bergman	  E-‐post:	  johan.bergman@historia.su.se	  	  

Övriga	  lärare:	  Andrea	  Dankic,	  andrea.dankic@etnologi.su.se:	  Karin	  Högström,	  
karin.hogstrom@etnologi.su.se:	  Mats	  Hallenberg,	  mats.hallenberg@historia.su.se:	  Bo	  
Persson,	  bo.persson@historia.su.se	  	  	  
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Allmänt	  	  
Hej	  och	  välkommen	  till	  kursen	  populärkultur	  och	  samhälle!	  Här	  kommer	  du	  att	  få	  du	  lära	  dig	  
att	  analysera	  olika	  slags	  populärkulturellt	  material	  ur	  kulturhistoriska	  och	  kulturanalytiska	  
perspektiv.	  Utgångspunkten	  är	  att	  populärkulturen,	  som	  finns	  överallt	  i	  vår	  vardag,	  både	  
speglar	  och	  påverkar	  det	  omgivande	  samhället.	  Att	  studera	  populärkultur	  innebär	  därför	  att	  
undersöka	  hur	  dess	  uttryck	  har	  använts	  för	  att	  skapa	  hierarkier,	  befästa	  maktrelationer	  men	  
också	  för	  att	  uttrycka	  kritik	  och	  motstånd.	  	  Undervisningens	  fokus	  ligger	  på	  västerländsk	  
populärkultur	  från	  1920-‐talet	  fram	  till	  idag,	  men	  vi	  gör	  också	  historiska	  tillbakablickar	  längre	  
tillbaka,	  och	  likaså	  nedslag	  i	  andra	  delar	  av	  världen.	  	  	  

Kursen	  löper	  på	  halvfart	  under	  kvällstid	  vårterminen	  2016	  och	  examineras	  genom	  ett	  
självständigt	  arbete	  som	  skall	  vara	  färdigt	  i	  december.	  Vi	  som	  undervisar	  på	  kursen	  hoppas	  
att	  det	  ska	  bli	  en	  intressant	  och	  givande	  termin.	  	  	  

	  

Kursens	  syfte	  och	  innehåll	  

Kursen	  övergripande	  syfte	  är	  att	  ge	  kunskap	  om	  hur	  populärkulturen	  speglar	  och	  påverkar	  
det	  omgivande	  samhället,	  samt	  att	  visa	  hur	  detta	  förhållande	  kan	  analyseras	  ur	  
kulturhistoriska	  och	  kulturanalytiska	  perspektiv.	  Under	  föreläsningarna	  och	  seminarierna	  
kommer	  du	  att	  möta	  olika	  former	  av	  populärkultur:	  film,	  tv-‐serier,	  dataspel,	  musik	  och	  
populärlitteratur,	  men	  också	  motkulturer,	  ffa	  i	  form	  av	  fan-‐	  och	  subkulturer.	  	  	  

Genom	  populärkulturen	  och	  dess	  uttryck	  kan	  vi	  få	  kunskap	  om	  samhälleliga	  maktstrukturer,	  
både	  ekonomiska,	  sociala	  och	  kulturella.	  Ett	  viktigt	  inslag	  i	  kursen	  är	  därför	  att	  diskutera	  
metoder	  och	  angreppssätt	  vid	  studier	  av	  populärkulturellt	  källmaterial.	  Hur	  går	  vi	  bäst	  
tillväga	  när	  vi	  vill	  undersöka	  texter,	  strukturer	  och	  framföranden?	  Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  
har	  textbaserade	  metoder	  jämfört	  med	  fältmetoder?	  	  	  

Under	  kursen	  tar	  vi	  också	  upp	  teoretiska	  infallsvinklar	  på	  populärkultur	  och	  dess	  betydelse	  i	  
det	  moderna	  samhället.	  Vilken	  är	  dess	  funktion	  och	  vems	  intressen	  är	  det	  den	  tjänar?	  Med	  
inspiration	  framför	  allt	  från	  cultural	  studies	  diskuterar	  vi	  vilka	  begrepp	  som	  är	  användbara	  
när	  vi	  vill	  undersöka	  populärkulturella	  uttryck	  ur	  genus-‐,	  klass-‐	  och	  etnicitetsperspektiv.	  	  	  

Det	  du	  lär	  dig	  om	  olika	  former	  av	  populärkultur,	  metoder	  och	  teorier	  får	  du	  sedan	  tillämpa	  i	  
form	  av	  en	  självständig	  essä/uppsats	  där	  du	  analyserar	  ett	  populärkulturellt	  källmaterial	  som	  
du	  själv	  valt.	  	  	  

	  

Undervisningens	  upplägg	  

Undervisningen	  på	  kursen	  sker	  i	  form	  av	  föreläsningar	  och	  seminarier/workshops.	  Dessutom	  
tillkommer	  åtminstone	  ett	  studiebesök.	  Seminarierna	  är	  obligatoriska	  och	  examineras	  
genom	  aktivt	  deltagande	  samt	  i	  några	  fall	  genom	  inlämning	  av	  en	  skriftlig	  uppgift.	  	  	  
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De	  litteraturbaserade	  föreläsningarna	  (7	  st)	  ger	  exempel	  på	  hur	  man	  analyserar	  olika	  former	  
av	  populärkultur	  ur	  olika	  teoretiska	  perspektiv.	  Sammantaget	  ger	  de	  en	  bred	  introduktion	  till	  
populärkulturforskningens	  huvuddelar:	  texterna,	  publiken	  och	  producenterna.	  Vi	  tar	  upp	  
centrala	  begrepp	  som	  genrer,	  smakdistinktioner,	  identitet,	  berättandeformer,	  
representation,	  tolkning	  och	  meningsskapande,	  liksom	  även	  mainstream/motkulturer.	  	  	  

Temaföreläsningarna	  (3	  st)	  är	  kopplade	  till	  konkreta	  studier	  av	  populärkultur	  ur	  ett	  historiskt	  
perspektiv.	  De	  är	  tänkta	  att	  ge	  dig	  inspiration	  och	  vägledning	  till	  att	  arbeta	  med	  
populärkulturella	  uttryck	  under	  ditt	  eget	  uppsatsskrivande.	  	  	  	  

Seminarierna	  (3	  st)	  är	  till	  för	  att	  hjälpa	  dig	  med	  i	  arbetet	  med	  din	  slutliga	  examensuppgift.	  Vi	  
arbetar	  praktiskt	  och	  presenterar,	  diskuterar,	  ger	  och	  får	  feedback	  på	  det	  pågående	  arbetet.	  
Ta	  gärna	  med	  laptop	  och/eller	  ditt	  eget	  forskningsmaterial!	  Obs:	  obligatorisk	  närvaro	  på	  
dessa!	  	  	  	  

	  

Lärandemål	  

Efter	  genomgången	  kurs	  ska	  studenten	  kunna	  redogöra	  för	  betydelsen	  av	  centrala	  begrepp	  
inom	  populärkulturforskningen	  som	  konstruktion,	  representation,	  text,	  kontext,	  narrativ,	  
diskurs,	  hegemoni,	  med	  flera.	  	  Studenten	  ska	  också	  kunna	  ge	  några	  exempel	  på	  relevant	  
forskning	  inom	  området,	  och	  med	  egna	  ord	  kunna	  redogöra	  för	  olika	  teoretiska	  och	  
metodologiska	  ståndpunkter	  samt	  dessas	  konsekvenser	  för	  en	  analys.	  Slutligen	  ska	  
studenten	  visa	  prov	  på	  förmåga	  att	  självständigt	  analysera	  ett	  populärkulturellt	  källmaterial	  
med	  hjälp	  av	  tidigare	  forskning,	  teori	  och	  relevanta	  begrepp.	  	  	  

	  

Kunskapskontroll	  och	  examination	  	  

Kursen	  examineras	  genom	  kortare	  muntliga	  och	  skriftliga	  redovisningar,	  seminariediskussion	  
samt	  ett	  självständigt	  arbete	  (kursportfölj	  inkluderande	  en	  uppsats/essä).	  	  Betygssättning	  på	  
hela	  kursen	  om	  15	  hp	  sker	  enligt	  en	  sjugradig	  målrelaterad	  betygsskala:	  

A	  =	  Utmärkt	  
B	  =	  Mycket	  bra	  
C	  =	  Bra	  
D	  =	  Tillfredsställande	  
E	  =	  Tillräckligt	  
Fx	  =	  Otillräckligt	  
F	  =	  Helt	  Otillräckligt	  	  	  
	  
För	  att	  få	  slutbetyg	  på	  hela	  kursen	  krävs	  lägst	  betyget	  E.	  Student	  som	  fått	  betyget	  Fx	  (delkurs	  
2)	  eller	  U	  (delkurs	  1	  och	  3)	  har	  möjlighet	  göra	  om	  examinationen	  vid	  nästa	  
examinationstillfälle.	  För	  vidare	  information	  om	  villkor,	  se	  Kursplanen	  (Institutionens	  
hemsida).	  	  	  
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Betygskriterier	  Tema:	  Populärkulturen	  och	  samhället	  	  	  

A	  Studenten	  redogör	  för	  och	  resonerar	  på	  ett	  tillfredsställande	  sätt	  om	  temats	  centrala	  
delar.	  Redogörelsen	  innehåller	  relevanta	  exempel	  från	  litteraturen	  och	  har	  jämförande	  och	  
analytiska	  inslag,	  visar	  god	  förståelse	  och	  förmåga	  att	  använda	  de	  teoretiska	  och	  metodiska	  
begreppen.	  Studenten	  analyserar	  temats	  problemområden	  med	  en	  nyanserad,	  
argumenterande	  framställning,	  samt	  problematiserar	  självständigt	  och	  visar	  förmåga	  att	  
koppla	  till	  större	  samhälleliga	  sammanhang	  och	  utvecklingslinjer.	  	  	  

B	  Studenten	  redogör	  för	  och	  resonerar	  på	  ett	  tillfredsställande	  sätt	  om	  temats	  centrala	  
delar.	  Redogörelsen	  innehåller	  relevanta	  exempel	  från	  litteraturen	  och	  har	  jämförande	  och	  
analytiska	  inslag,	  visar	  god	  förståelse	  och	  förmåga	  att	  använda	  de	  teoretiska	  och	  metodiska	  
begreppen.	  Studenten	  analyserar	  temats	  problemområden	  med	  en	  nyanserad,	  
argumenterande	  framställning.	  	  	  

C	  Studenten	  redogör	  för	  och	  resonerar	  på	  ett	  tillfredsställande	  sätt	  om	  temats	  centrala	  
delar.	  Redogörelsen	  innehåller	  relevanta	  exempel	  från	  litteraturen	  och	  har	  jämförande	  och	  
analytiska	  inslag,	  visar	  god	  förståelse	  och	  förmåga	  att	  använda	  de	  teoretiska	  och	  metodiska	  
begreppen.	  God	  och	  strukturerad	  framställning	  	  	  

D	  Studenten	  redogör	  för	  och	  resonerar	  på	  ett	  tillfredsställande	  sätt	  om	  temats	  centrala	  
delar.	  Redogörelsen	  innehåller	  relevanta	  exempel	  från	  litteraturen	  och	  har	  jämförande	  
inslag,	  visar	  tillfredsställande	  förståelse	  och	  förmåga	  att	  använda	  de	  teoretiska	  och	  
metodiska	  begreppen.	  God	  framställning.	  	  	  

E	  Studenten	  redogör	  för	  och	  resonerar	  på	  ett	  acceptabelt	  sätt	  om	  temats	  centrala	  delar,	  ger	  
tillräckligt	  med	  relevanta	  exempel	  från	  litteraturen,	  visar	  acceptabel	  förståelse	  och	  förmåga	  
att	  använda	  de	  teoretiska	  och	  metodiska	  begreppen.	  Acceptabel	  framställning.	  	  	  

Fx	  Studenten	  presterar	  bristande	  redogörelse	  för	  temat,	  visar	  bristande	  förståelse	  och	  
förmåga	  att	  använda	  de	  teoretiska	  och	  metodiska	  begreppen.	  De	  empiriska	  exemplen	  är	  för	  
få	  eller	  oklara.	  Otillräckliga	  resonemang,	  svårförståelig	  framställning.	  	  	  

F	  Studenten	  uppvisar	  ingen	  förmåga	  att	  redovisa	  sina	  kunskaper	  och	  ingen	  förmåga	  att	  
använda	  de	  teoretiska	  och	  metodiska	  begreppen.	  	  	  

OBS!	  Självständigt	  arbete	  som	  kommer	  in	  för	  sent	  beaktas	  ej.	  	  	  	  

	  


