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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

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

•

redogöra för centrala begrepp inom feministiska kulturstudier•

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

Undervisningsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar, analysövningar och seminarier. 
Vid distansundervisning ges föreläsningar, analysövningar och seminarier via nätet.

Examination



Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga hemuppgifter. För 
betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Kursens sammanlagda betyg vägs 
samman av seminarieaktivitet och skriftliga hemuppgifter.

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.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: Kursen överlappar delvis med 1GV050 
Genusvetenskaplig grundkurs, 30 hp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
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äktenskapsmotstånd. Göteborg & Stockholm: Makadam. Serie: Linköping studies in 
arts and science. Urval, ca 100 sidor. 
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(urval). 
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Gleerups. 171 sidor. 
 
Ganetz, Hillevi m.fl (2009). Rundgång. Genus och populärmusik. Göteborg & 
Stockholm: Makadam. 255 sidor. 
 
Hübinette, Tobias m.fl (2012). Ras och vithet i det samtida Sverige. Stockholm: 
Mångkulturellt Centrum. Urval, ca 100 sidor. 
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Artiklar/Kompendium som distribueras av läraren, ca 200 sidor. 
 


