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Kursplan
Självständigt arbete II: Kulturstudier

Kurskod:

KVGC02

Kursens
benämning:

Självständigt arbete II: Kulturstudier
Essay II: Cultural studies

Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
(G2E)

Huvudområde:
KSU (Kulturstudier)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-09-03 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Minst 60 hp Kulturstudier vari ska ingå KVGBS1 Självständigt arbete I - Kulturstudier 7.5 hp samt
KVGBM1 Kulturvetenskapliga metoder I, 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras.
Lärandemål
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- analysera aktuella kulturpolitiska problemområden,
- tillämpa kulturvetenskapliga teorier och metoder för analys av kultursektorn,
- presentera egna kulturvetenskapliga undersökningar och deras resultat på ett välformulerat, klart och
överskådligt sätt i form av en uppsats,

- försvara och motivera egna vetenskapliga arbeten,
- granska och bedöma andras vetenskapliga arbeten,
- kritiskt diskutera och värdera egna och andras vetenskapliga resultat utifrån relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter och
- föreslå nya uppslag för vidare forskning av relevans för forskningsfältet.
Innehåll
I kursen ingår analys av den samtida kultursektorn och dess uttryck, verksamhetsfält och
förutsättningar. En grundläggande utgångspunkt för analys av den samtida kultursektorn är aktuell
kulturpolitik. I kursen genomför studenten ett självständigt, skriftligt arbete som diskuteras på ett
avslutande seminarium. I kursen ingår även att vara opponent på en annan students självständiga,
skriftliga arbete. I diskussionen ingår att bedöma den vetenskapliga kvaliteten samt även att reflektera
kring resultatens sociala och etiska dimensioner.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras dels genom ett självständigt, skriftligt arbete som presenteras och diskuteras
vid ett obligatoriskt seminarium, dels genom opposition på annan students arbete.
Examinator kan bestämma att en student som ligger mycket nära gränsen för godkänt betyg får utföra en
komplettering för att nå upp till betyget godkänd på enskild examination. Om kompletteringsmöjlighet ges
ska studenterna skriftligen informeras om detta senast vid kursstart. Examinator ska inför
kompletteringen tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket eller vilka sätt kompletteringen får utföras.
Det självständiga arbetet kan läggas fram för examination vid högst fem tillfällen på grund av begränsade
resurser.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
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 KVGC02 kan inte samtidigt som kursen KVGC61 eller KVGA06 ingå i examen.

