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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Konstvetenskapliga institutionen 2011-06-10 och senast
reviderad 2017-12-06.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatkurs i konstvetenskap eller i ett ämne relevant för kursens innehåll. Engelska B.
Kursens uppläggning
Provkod
1100

Benämning
Postkoloniala perspektiv.

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I kursen får studenten anlägga ett postkolonialt perspektiv för att undersöka hur den Europeiska
kolonialismen under femhundra år präglat skapandet, samlandet, utställandet och betraktandet av bilder och
föremål, samt hur konstverk och andra bilder aktivt bidragit till etablerandet och upprätthållandet men också
ifrågasättandet av en kolonial världsordning. Med utgångspunkt i läsning och diskussion av centrala
postkoloniala texter syftar kursen till att visa hur postkoloniala perspektiv kan bidra till en fördjupad och
nyanserad förståelse av konst och visuell kultur från 1500-talet till idag.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för centrala drag i postkolonial teoribildning;
- reflektera över de postkoloniala perspektivens relevans för konstvetenskapen;
- tillämpa ett postkolonialt perspektiv vid tolkningen av bilder och andra visuella och materiella fenomen.
Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och exkursioner. Undervisningen sker på engelska.
Kunskapskontroll och examination

a) Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter.
b) Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
Sidan 1/2

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c) Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment/delkurser.
e) Vid underkännande gäller att studerande 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.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande 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.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens hemsida www.su.se/ike. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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