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Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-02-20 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- resonera kring kulturproduktionens och kulturföretagandets villkor,
- redogöra för centrala aspekter av villkoren för konstnärers verksamhet utifrån ekonomiska, sociala,
genus- och etnicitetsperspektiv,
- redogöra för exempel på samverkan mellan kultursektorn och skolan,
- redogöra för begreppen kultursektor, kulturindustri, upplevelseindustri, kulturella och kreativa
näringar samt kreativ sektor,
- redogöra för kulturplanering som metod för strategisk användning av kulturella resurser,
- använda kulturpolitiska modeller för att analysera olika aktörers roller i det kulturella systemet och
- analysera och diskutera kulturproduktion utifrån aspekter som makt, klass, genus och etnicitet.
Innehåll
I kursen behandlas kulturens produktionsvillkor och kulturföretagandets karaktär mot bakgrund av
diskussioner kring konstnärernas villkor, kulturpolitikens utveckling, kulturpolitiska modeller och det
kulturella systemet. Kulturplanering studeras som begrepp och metod för strategisk användning av
kulturella resurser och för utveckling av städer och regioner. Därutöver analyseras en
kulturverksamhet med fokus på kulturproduktionens villkor och vidare analyseras och diskuteras
kulturproduktion..

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom inlämningsuppgifter, individuella och i grupp, som presenteras och
diskuteras vid obligatoriska seminarier.

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.
Kursen kan ingå i Kulturvetarprogrammet.
Kursen kan ej samtidigt som KVGA31 Kulturproduktion eller KVGA04 Kulturproduktion ingå i en
examen.

