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Kursens uppläggning
Provkod
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Benämning
Koreansk populärkultur i en global kontext

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en överblick över den sydkoreanska populärmusikens (eller K-pop som genren ofta benämns)
historia och hur musikstilen har utvecklats och formats under de senaste två decennierna. Vidare undersöks
vilka faktorer som har varit bidragande till den globala framväxten av sydkoreansk populärkultur som tog fart
i slutet på 1990-talet och numera har spridit sig över stora delar av världen. Detta fenomen, även kallad den
koreanska vågen, hallyu, har kunnat frodas och expandera mycket på grund av den sydkoreanska statens
aktiva roll och satsning på soft power, där export av kultur och underhållning i form av musik, tv-serier, film
har varit en viktig del i nation branding. En ytterligare aspekt som kommer att beröras är på vilket sätt den
sydkoreanska regeringen har använt soft power och koreansk populärkulturs globala popularitet för att
positionera sig geopolitiskt och vilka utmaningar men också möjligheter som detta kan föra med sig i
relationen till grannländer som Kina och Japan.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- placera den koreanska vågen, med tonvikt på populärmusik, i en historisk, sociokulturell och global kontext
- visa grundläggande kunskaper om teorier och frågeställningar inom forskning rörande den koreanska
vågen
- reflektera över och diskutera Sydkoreas roll som exportör av populärkultur och vilka möjligheter respektive
utmaningar som denna satsning på soft power för med sig i relationen till sina asiatiska grannländer
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
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Undervisningen sker på svenska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Om student har intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning,
har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradiga betygsskala:
A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Underkänd, nått mer
arbete krävs, F = Underkänd, mycket mer arbete krävs.
c) De skriftliga målrelaterade betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade
betygskriterier är bindande.
d) För att få godkänt slutbetyg krävs lägst betyget E på på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord
närvaro om minst 80%.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.
e) För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår som
kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till kursansvarig.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
I det fall kursen inte längre ges, eller att kursinnehållet väsentligt har ändrats har studenten rätt att en gång per
termin, under en treterminsperiod, examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte ingå 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 webbplats på www.su.se/institutionen-for-asienmellanostern-och-turkietstudier
Aktuell kurslitteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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