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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Engelska institutionen 2009-06-08. Kursplanen reviderades
2010-05-21 och 2011-05-06.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng alternativt 60 poäng, eller motsvarande, inom ett för
kursen relevant område. Engelska B eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
P1H9

Benämning
Postkolonial litteratur 1

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att bekanta studenten med centrala frågeställningar inom postkolonial litteratur och teori.
Texterna vi läser härrör från olika bakgrunder men befinner sig i spänningsfältet mellan den egna kulturen och
engelska språket. Vi diskuterar begrepp såsom hybriditet, nationen, nationalism, kulturell översättning,
relationen mellan tradition och modernitet. Särskild vikt ligger på problematiseringar av förståelsen av vad
som avses med ´postkolonialitet´.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
•argumentera med kritisk distans om kursens skönlitterära, teoretiska och kritiska texter
•tillämpa postkoloniala litteraturkritiska och teoretiska begrepp på litterära texter
•självständigt formulera en tolkning av en litterär text
•följa debatten om postkolonialitet och utveckla ett eget ställningstagande.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier. Undervisningens form och omfattning kan komma att anpassas till
antalet studenter på kursen.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom värdering av aktivt deltagande i seminarier samt inlämningsuppgifter och/eller
skriftligt prov.
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
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A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
Vid underkännande gäller att student som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Student som fått lägst betyget E på prov får
inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Student 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 provet, 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.
För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens studievägledare eller
studierektor.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd
kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Achebe, Chinua. Things Fall Apart. Norton Critical Editions (2009).
Anderson, Benedict. Imagined Communities.
Bhabha, Homi K. Nation and Narration.
Coetzee, J. M. Waiting for the Barbarians.
Conrad, Joseph. Heart of Darkness. Norton Critical Editions (2006).
Rushdie, Salman. Midnights Children.
Boehmer, Elleke. Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors. 2nd edition.
Ytterligare material enligt lärarens anvisningar.
Då speciell utgåva av kurslitteratur angivits uppmanas studenten använda denna.
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