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Kursens mål
Kursens syfte är att hos de studerande utveckla:
Kunskap om och förståelse för:

1. huvuddragen i den europeiska kolonialismen och avkolonialiseringsprocessen
2. koloniala arv, globalt och i Sverige
3. svenska förhållningssätt till kolonialismen, koloniala arv och postkolonialismen
4. centrala teoretiska perspektiv på postkolonialism

Färdigheter och förmåga att:
1. beskriva centrala perspektiv i postkolonial teoribildning
2. identifiera och analysera koloniala arv i olika policyområden
3. identifiera hur olika teoretiska perspektiv kan användas på utvalda empiriska fall
4. individuellt och i grupp producera papers och muntliga presentationer som visar hur 

relevanta teoretiska perspektiv beskriver och förklarar det koloniala arvet och 
svenska förhållningssätt till kolonialism och postkolonialism.

Värderingsförmåga av och förhållningssätt till:
1. hur teoretiska förförståelser influerar de frågor som ställs och  metoder som används 

av statsvetare när de studerar svensk politik
2. frågor om dominans och motstånd som har väckts av anti-koloniala rörelser och 

postkoloniala studier världen över postkoloniala studier världen över

Behörighetskrav
Genomförda studier i statsvetenskap 1-30 hp inom ramen för Internationella programmet för 
Politik och Ekonomi (IPPE) vid Högskolan Väst eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell bedömning av skriftliga uppgifter (individuellt skrivna 
och basgrupper), en individuell sluttentamen, aktivt deltagande i utvärderade och därmed 
obligatoriska seminarier och en loggbok som beskriver basgruppsarbetet. Examinationer med 
en möjlighet till omexamination erbjud i anslutning till kurstillfället.

Kursens innehåll
Den här kursen utforskar de kulturella, politiska och ekonomiska arv som kolonialismen 
lämnat efter sig genom att fokusera på Sverige som en del av den postkoloniala världen. 
Utöver att vi lär oss om kolonialismens historia och avkolonialiseringen så kommer följande 
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sorters frågor att diskuteras: på vilka sätt kan Sverige tänkas vara en del av (och gynnas av) 
postkoloniala ekonomiska relationer, om alls? Brottas man med kulturella identiteter på ett 
sätt i Sverige som skulle kunna knytas an till det europeiska koloniala arvet? På vilket sätt 
och i vilken utsträckning kan svensk politik sägas vara präglad av koloniala idéer, om alls? 
Kursen behandlar ett antal teoretiska ingångar till att förstå postkolonialismen och använder 
dessa teoribildningar för att förstå Sverige i en postkolonial värld och den postkoloniala 
världen i Sverige.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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Statsvetenskap
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