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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra för grundläggande förutsättningar för kultur och kulturpolitik,•
göra självständiga analyser och kritiska bedömningar av kulturpolitiska 
problemställningar,

•

identifiera, formulera och analysera problem på vetenskaplig grund kring 
kulturpolitiska frågeställningar,

•

insamla och bearbeta ett empiriskt material tillsammans med forskningsbaserad 
litteratur,

•

genomföra en tematiskt avgränsad men vetenskapligt formulerad studie, i vilken 
dagsaktuella kulturpolitiska frågeställningar bearbetas och analyseras.

•



Innehåll
Under kursen diskuteras inledningsvis kulturbegreppets olika dimensioner. Därefter 
behandlas kulturpolitikens lokala, regionala, nationella och internationella 
förutsättningar. Därmed kommer olika ideologiska dimensioner på kulturarvet och olika 
kulturella uttryckssätt att belysas i sina sociala sammanhang. Detta görs med avseende 
på institutionella förutsättningar, nationella minoriteters premisser inom kulturlivet och 
framtida kulturpolitiska utmaningar.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 
 
Examination av kursen består av att dels författa och försvara en egen vetenskapligt 
formulerad studie, dels opponera på sådan studie skriven av annan kursdeltagare. I 
examinationen ingår slutligen att på seminarium presentera självvald litteratur. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Om universitetet beslutat att en 
student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har 
examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett 
alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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