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Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-02-15 och fastställd av
Institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen 2017-02-28.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

60 hp avslutade kurser och Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1KUL

Benämning
Visuell och materiell kultur

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen vänder sig dels till studerande från en vidsträckt humanistisk-samhällsvetenskaplig eller en
naturvetenskaplig ämnesbakgrund, dels till redan yrkesverksamma inom det visuella fältet som önskar en
teoretiskt orienterad vidareutbildning. Kursens syfte är att förmedla kunskaper som svarar mot samhällets
ökande behov av teoretisk kompetens inom ämnesområdena visuella och materiella kulturstudier.
Kursen erbjuder analysredskap för att förstå hur visualiseringar av materiell kultur producerar och förmedlar
kunskap, kulturella normer, värderingar och identiteter i ett historiskt och samtida perspektiv. Teorier, begrepp
och metoder för studiet av visualiseringspraktiker presenteras och diskuteras med exempel från olika fält, som
antropologi, konst, design, mode, film, reklam och populär kultur. Vidare studeras visualiseringspraktiker och
konsumtion av visuella uttryck i olika kontexter, som utställningar och det virtuella rummet. Kursen lägger
tonvikt vid digitala medier och deras roll i globaliseringen av den samtida visuella kulturen.
Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs skall studenten kunna
- integrera disciplinskilda perspektiv på visuella studier,
- uppvisa fördjupad kunskap om den visuella kulturen och visualitetens historia dock med tonvikt på den
nutida kulturens visuella fenomen, och
- reflektera över och problematisera generella visuella fenomen inom olika fack på ett komparativt och
sektorsövergripande synsätt genom att lyfta fram gemensamma teoretiska problem.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. All undervisning är obligatorisk.
Undervisningen sker på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination
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a. Examinationen sker genom två skriftliga inlämningsuppgifter (PM) och en hemtentamen (uppsats). För mer
detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på de skriftliga inlämningsuppgifterna och
hemtentamen samt fullgjord närvaro och fullgjorda obligatoriska uppgifter.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
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 nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom ska göras till Institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod därefter examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna
enligt ovan.
Begränsningar

Kursen får inte 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

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursbeskrivning eller institutionens webbplats www.historia.su.se.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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