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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Studenten ska efter avslutad kurs:

kunna analysera och tolka kulturella uttryck på en grundläggande nivå med hjälp 
av genusvetenskapliga metoder och teorier, och

•

kunna redogöra för centrala genusvetenskapliga och queerteoretiska begrepp för 
analys av såväl mass- som finkulturella exempel.

•

Innehåll
I kursen introduceras centrala genusvetenskapliga och queerteoretiska begrepp och 
metoder för att analysera och tolka kulturella uttryck. I kursen ingår såväl översiktlig 
litteratur som källtexter och de analytiska verktygen praktiseras i konkreta exempel, 
alltifrån reklamvärlden till teaterscenen.

Undervisningsformer
Undervisningen sker på distans med hjälp av en webbaserad lärplattform och består av 
självstudier efter kursansvarigs instruktion. Kursen förutsätter tillgång till dator och 



internet. Inga obligatoriska träffar ingår.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget godkänd ska målen vara uppnådda. 
 
Examination sker löpande och avslutas med skriftlig hemuppgift.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras 
vid institutionen. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med 
kursansvarig och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle eller på annat sätt 
som kursansvarig finner lämpligt. Andra typer av kursutvärderingar, exempelvis 
löpande under kursens gång eller samtal med studenterna förekommer och uppmuntras i 
syfte att säkerställa kontinuerlig kvalitetsutveckling.
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