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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-09-14 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde historia, kulturstudier,
idéhistoria, religion, etnologi, antropologi eller motsvarande. Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller
Svenska som andra språk kurs B/3 samt Engelska kurs A/6 eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1) beskriva kulturpolitikens framväxt och förändring i ett historiskt perspektiv,
2) kritiskt reflektera över olika typer av kulturpolitiska strävanden inom olika samhälleliga arenor och
3) skriftligt redogöra för hur historiska perspektiv på kulturpolitik kan relateras till identitetsfrågor och
interkulturalitet i vår samtid.

Innehåll
I denna kurs behandlas den framväxande kulturpolitiken framförallt i Sverige, men även
internationellt, under senare delen av 1900-talet. Kulturpolitiken sätts i en historisk kontext och dess
framväxt behandlas i bred bemärkelse, dels som ett statligt politikområde som också inkluderar
folkbildningen, dels som en dynamisk arena för olika typer av estetiska uttrycksformer och
kulturarvssträvanden. Kultur som medel för tillväxt och regional utjämning samt som motvikt mot
kommersialisering och som identitetsformering behandlas. I kursen ingår att studenten skriver en essä
utifrån eget valt temaområde inom den bredare kulturpolitiska kontexten. I kursen erbjuds studenten
möjlighet att förvärva kunskaper och perspektiv som öppnar upp för olika typer av fördjupningar och
kommande uppsatsarbeten.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Kursens mål examineras genom aktivt deltagande i seminarier och genom individuella skriftliga
inlämningsuppgifter.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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