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1. Kursens huvudsakliga innehåll:
I kursen introduceras studenten till ”Sem ena Werq” (Vax och Guld) i etiopisk kultur. Vax och guld är
en litterär form och diskurs som spelar med tvetydighet, men skulle av många beskrivas helt enkelt
som ”ett sätt att leva”. Som litterär genre kan Sem ena Werq delas in i ett dussin olika stilar, eller;
sätt på vilka betydelsen eller mening fördelas över flera semantiska lager.
Genom att utforska begreppet Sem ena Werq med hjälp av erkända etiopiska konstnärer, poeter,
kuratorer, forskare, journalister, filmskapare och dramatiker – baserade i Etiopen såväl som runt om i
världen, i dess diaspora – kommer studenten att få möjlighet att utveckla konstnärliga
förhållningssätt till och med tvetydighet, osäkerhet och obestämbarhet.
Kursen ämnar även introducera och undersöka begrepp som ”epistemiskt våld”, ”kognitiv orättvisa”
och “epistemicide” genom att pröva och jämföra vad det innebär att etablera en koppling mellan det
som är känt och det okända inom konst och litteratur såväl som global antikolonial kamp.
Kursen är planerad i tre delar:
•
•
•

Del 1. Inledande föreläsning, seminarier och skrivuppgifter
Del 2. Individuell konstnärligt arbete och läsecirklar
Del 3. Fördjupande föreläsningar, diskussioner, presentationer och kollegial respondering

2. Lärandemål:
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att:
- sammanfattat beskriva de olika stilarna i traditionen Sem ena Werq samt exemplifiera hur den har
informerat samtida konst, populärkultur och filosofi i Etiopien
- gestalta olika former av Sem ena Werq (tvetydighet, obestämbarhet och osäkerhet) i ett konstverk
eller litterär komposition
- identifiera hur epistemologier (teorier om kunskap) i Etiopien och Sverige skiljer sig åt
- förklara och diskutera begrepp som ”epistemiskt våld”, ”kognitiv rättvisa”, ”epistemiskt förtryck”
och ”epistemicide”
- diskutera och kritiskt analysera samtida försök att dekolonialisera konstens institutioner,
konstnärlig praktik och kunskapsproduktion

3. Förkunskapskrav:
Särskild behörighet:
- Minst 60 högskolepoäng i konst (inklusive kuratoriell praktik), litterär gestaltning eller motsvarande
kunskaper
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (Engelska B).

4. Betygsskala:
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

5. Former för examination
- Aktivt deltagande i seminarier och föreläsningar
- Skriftliga uppgifter
- Dokumentation, visualiseringar eller utdrag av konstnärliga verk
- Muntliga presentationer och kollegial handledning
Det är frivilligt för studenten att genomföra examinationer individuellt, i par eller mindre grupper.
Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på
intranätet.
Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så
länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två
gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg
på provet. Framställan görs till prefekt.

6. Kurslitteratur och övriga läromedel
Redovisas som bilaga till kursplanen. Delas ut minst tre veckor före kursstart.

7. Övrigt
Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade undervisningsformer
och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kursen är en fristående kurs.
Kursen är en distanskurs. Undervisningen sker över internet, varför studenten behöver ha
tillgång till dator och internet. Kursmaterial kommer att göras tillgängligt på internet.
Kursen undervisas på engelska.

