
Kursplan
för kurs på avancerad nivå

Att göra konstvetenskap

Doing Art History

7.5 Högskolepoäng

7.5 ECTS credits

Kurskod: KV5300

Gäller från: HT 2018

Fastställd: 2018-04-18

Institution Institutionen för kultur och estetik

Huvudområde: Konstvetenskap

Fördjupning: A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-04-11 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur och estetik 2018-04-18.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inom konstvetenskap eller motsvarande. Engelska 6.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

1100 Att göra konstvetenskap 7.5

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att öppna ingångar till det konstvetenskapliga verksamhetsfältet inom och utom
akademin. Genom seminarier och fältstudier i samlingar och arkiv får studenten kritiskt undersöka och
självständigt arbeta med olika konstvetenskapliga materialkategorier och forskningspraktiker. Fokus ligger på
förmågan att definiera och avgränsa material och studieobjekt samt formulera relevanta forskningsfrågor till
det valda materialet. Genom praktiska övningar utvecklar studenten sin kunskap om, och färdighet i, olika
konstvetenskapliga kommunikationsformer, såsom vetenskapliga artiklar, muntliga konferenspresentationer
och utställningar. Tonvikten i kursen ligger på det konstvetenskapliga görandet, men möjlighet ges även till
specialisering och fördjupning i en vald empiri eller materialkategori.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- definiera och avgränsa ett konstvetenskapligt material, samt förstå och redogöra för skillnaden mellan
material och studieobjekt;
- formulera ett relevant forskningsproblem utifrån ett valt material och studieobjekt;
- förstå och kritiskt reflektera över olika konstvetenskapliga kommunikationsformer såsom artiklar,
konferenspresentationer och utställningar;
- genom praktiska övningar visa förmågan att producera och kommunicera konstvetenskaplig kunskap i en
given form.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och workshops, studiebesök och fältstudier samt projektarbeten. All
undervisning är obligatorisk. Undervisningen sker på engelska.

Kunskapskontroll och examination

Sidan 1/2



a) Kursen examineras genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter, samt granskning av
andras projektarbeten.

b) Betygsättning sker enligt en målrelaterad sjugradig 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 kursen krävs lägst betyget E på de skriftliga inlämningsuppgifterna, fullgjorda
muntliga presentationer samt fullgjord närvaro (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 skriftlig eller muntlig kompensationsuppgift.

e) Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. 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
institutionsstyrelsen. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin.
Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller år som kurstillfälle saknas.

f) Komplettering av en skriftlig inlämningsuppgift kan medges om studenten fått betyget Fx och således
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 C-E.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens hemsida www.su.se/ike. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart. Litteratur utöver litteraturlistan kan tillkomma efter lärares
anvisningar.
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