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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1001

Benämning
Kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen introducerar hur kritiska vithetsperspektiv kan anläggas på kulturella uttryck inom bland annat
litteratur, film, fotografi, konst, tv, reklam, arkitektur och design. Särskilt fokus läggs på svenskt och nordiskt
material i relation till kritiska vithetsstudier av internationellt material. Uppmärksamhet riktas på skillnader
och likheter mellan kulturuttryck från olika tider och olika platser. Kursen syftar till att ge en teoretisk och
metodologisk grund för att använda kritiska vithetsperspektiv inom kulturvetenskaperna. Den syftar även till
att ge ökad förståelse för kulturens roll som uttryck för och producent av vithetsnormer i kombination med
andra intersektionella maktordningar.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- använda kritiska vithetsperspektiv på olika slags kulturuttryck;
- förstå hur lokala kontexter påverkar konstruktionen av och upprätthållandet av vithetsformationer;
- redovisa resultat av vithetskritiska undersökningar muntligt och skriftligt i vetenskaplig form.
Undervisning

Undervisningen sker i form av nätbaserade seminarier och föreläsningar. Deltagande i seminarier är
obligatoriskt. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a) Examination sker genom en hemskrivning.
b) Betygsättning 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
c) Kursens betygskriterier meddelas vid kursstart.
d) För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, samt fullgjord
obligatorisk närvaro (80%). 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) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. 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.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte ges längre eller om kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminersperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
punkt e ovan. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
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 institutionens hemsida: www.su.se/ike. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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