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undervisningsformer, examinationsformer och kurslitteratur. 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2020

Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet. 
Kandidatexamen i arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, 
religionshistoria, religionsvetenskap eller motsvarande. Engelska A samt Svenska B 
eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

i tal och skrift, och utifrån tydliga teoretiska utgångspunkter, problematisera 
begreppen kulturmöten och kulturpolitik;

•

redogöra för motstridiga teoretiska ståndpunkter om kulturmöten och 
kulturpolitik;

•

kritiskt granska bevisföringen, argumenten och slutsatserna inom olika teoretiska 
ståndpunkter om kulturmöten och kulturpolitik;

•

analysera de vetenskapliga, filosofiska och ideologiska utgångspunkterna för 
nutida diskussioner om kulturmöten och kulturpolitik;

•

med utgångspunkt i det egna huvudområdet (arkeologi, biblioteks- och 
informationsvetenskap, historia eller religionsvetenskap) klargöra det 
humanistiska, kulturvetenskapliga studiets bidrag till offentliga diskussioner om 
kulturmöten och kulturpolitik.

•



Innehåll
Kursen uppmärksammar en rad fält inom kulturvetenskaperna med fokus på aktuella 
diskussioner om kulturmöten och kulturpolitik. Betoningen ligger på bidraget från 
framför allt disciplinerna arkeologi, historia och religionsvetenskap till den 
humanistiska och offentliga debatten, dess utgångspunkter och argumentionslinjer. 
Undervisningen är tematiskt orienterad och täcker in områden såsom migration, 
konflikt, kreolisering, maktrelationer, motstånd och samexistens. I relation till dessa 
områden uppmärksammas frågor om tradition och förändring i olika historiska 
kontexter. 
Moment motsvarande 3 hp (2 veckor) kan förläggas utomlands, men alternativ 
undervisning erbjuds på campus.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Kursen examineras genom muntliga presentationer på seminarier, inlämning av en 
uppsats samt rapport från fältbesök. För betyget Godkänd ska kursens mål vara 
uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 
 
Frånvaro från seminarier måste kompletteras skriftligt. 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.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 4KV410 Kulturmöten och kulturpolitik, 15 hp
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Kompletterande texter enligt lärares anvisningar: ca 500 s. De tillhandahålls på kursens 
lärplattform 
 


