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Beslut

Denna kursplan fastställdes av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-02-08. Reviderad 2017-01-24.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

150 högskolepoäng i form av hela, avslutade kurser, inklusive Kulturvetenskaplig baskurs och inom
huvudområdet ingående kandidatkurs (eller motsvarande).
Kursens uppläggning
Provkod
KUTP
MIKU
HPRA

Benämning
Kultursektorn i teori och praktik
Mångfald inom kultursektorn
Handledd praktik

Högskolepoäng
7.5
7.5
15

Kursens innehåll

Kursen utgör en avslutande programspecifik tillämpningstermin på Kulturvetarprogrammet. Den består dels
av två teoretiska delkurser som erbjuder kulturvetenskaplig fördjupning, dels av handledd praktik vid någon
statlig, kommunal eller privat kulturinstitution eller inom kultursektorn i vid mening.
Kursen består av tre delkurser:
1. Kultursektorn i teori och praktik 7,5 hp
2. Mångfald inom kultursektorn 7,5 hp
3. Handledd praktik 15 hp
Delkurs 1. Kultursektorn i teori och praktik 7,5 hp
Delkursen ger studenten kunskap och förmåga att förstå och genomföra teoretiskt grundade analyser av
samtida kulturfenomen. I kursen sätts kulturella verksamheter inom olika delar av kultursektorn i relation till
de kulturpolitiska och kulturekonomiska förutsättningarna. Det handlar om kulturens och kulturarbetarens
villkor i dagens samhälle.
Delkurs 2. Mångfald inom kultursektorn 7,5 hp
Delkursen behandlar mångfald inom kultursektorn i en bred intersektionell bemärkelse, det vill säga att
mångfald handlar om ett samspel mellan företeelser som etnicitet, funktionsvariation, klass, kön, sexualitet
och ålder. Delkursens fokuserar särskilt aspekterna genus och etnicitet.
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Delkurs 3. Handledd praktik 15 hp
Delkursen ger studenten erfarenhet av arbete vid någon statlig, kommunal eller privat kulturinstitution eller
inom kultursektorn i vid mening. I kursen får studenten tillfälle att praktiskt tillämpa inom
Kulturvetarprogrammet inhämtade kunskaper, tränas i arbetsmetodik, samt får erfarenhet av kultursektorn
som arbetsmarknad.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på Delkurs 1 ska studenten kunna
- redogöra för kultursektorns villkor, särskilt avseende kulturpolitik och kulturekonomi;
- tillämpa för kursen grundläggande teoretiska begrepp i analyser av samtida kulturliv och
kulturinstitutioner
För godkänt resultat på Delkurs 2 ska studenten kunna
- redogöra för grunderna i begreppet och fenomenet mångfald i relation till intersektionalitet och med fokus
på etnicitet och genus;
- redogöra för och analysera mångfaldsfrågor relaterade till kulturliv och kulturinstitutioner;
- visa insikt i hur kultursektorns institutioner konkret arbetar med mångfald och representation;
- tillämpa för kursen grundläggande teoretiska begrepp och perspektiv på mångfald.
För godkänt resultat på Delkurs 3 ska studenten kunna
- analysera och reflektera över yrkeslivets villkor och krav;
- kritiskt reflektera över och värdera hur de färdigheter utbildningen gett svarar mot arbetsmarknadens krav;
- skapa och utveckla kontakter som möjliggör framtida verksamhet inom kultursektorn.
Undervisning

Undervisningen på Delkurs 1 och 2 sker i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen på Delkurs 3
sker i form av individuell handledning. Deltagande i seminarier är obligatoriskt enligt anvisningar för varje
delkurs. Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att
delta i viss obligatorisk undervisning. Principerna för sammanvägning av de enskilda
examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. För mer detaljerad information hänvisas till
Kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1 och 2 examineras genom en skriftlig hemtentamen. Delkurs 3 examineras genom att den
studerande sammanställer sina erfarenheter i en skriftlig praktikrapport, samt att intyg om fullgjord praktik
från den externa handledaren inkommit.
b. Betygsättning sker på delkurs 1 och 2 enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
Betygssättning på Delkurs 3 sker enligt en tvågradig betygsskala:
G = Godkänd
U = Underkänd
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på delkurs 1 och 2, betyget G på delkurs 3, samt
fullgjord närvaro. Bokstavsbetygen A-F omvandlas till siffrorna 1-5 och sammanräknas till ett medelbetyg där
man också väger in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal.
Betyget på hela kursen sätts genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna 1 och 2. Gängse avrundningsregler
tillämpas.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
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Studerande som fått lägst betyget E eller G får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F eller U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt
att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om
detta ska göras till Institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin under den påföljande
treterminersperioden enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Övrigt

Kursen kan endast läsas inom Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram, eller Kulturvetarlinjen,
kandidatprogram.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteartur hänvisas till Historsika institutionens hemsida: www.historia.su.se. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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