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KD2170

Kulturens praktiska fält, 15 högskolepoäng

Culture in Practice, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvetenskaper 2017-12-18 att gälla från
och med 2017-12-18, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper
Inplacering

Kursen kan ingå i följande program: 1) Kultur och demokrati, masterprogram
(H2KOD)
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvetenskap

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Minst godkänt resultat på kurserna KD2100, KD2110 och KD2120.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

- på en avancerad nivå formulera relationerna mellan kulturteoretiska kunskaper och
det praktiska arbetet.
- analysera, kritiskt granska och självständigt beskriva praktikens erfarenheter i relation
till övergripande samhällsstrukturer och förändringsmönster med fokus på demokrati.
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Färdigheter och förmåga

- självständigt och kritiskt integrera kulturteoretiska kunskaper och färdigheter i praktik
- självständigt formulera en analytisk uppgift i förhållande till praktik
- självständigt sammanställa och presentera samt kritiskt granska och diskutera den
egna och andra studenters skriftliga rapporter
- utifrån sina praktikerfarenheter diskutera villkor för arbete med kultur och demokrati
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- uttrycka medvetenhet om på vilket sätt man i sin verksamhet ingår i en ömsesidig
påverkan med det omgivande samhället
- visa beredskap att lära av de miljöer, människor och sammanhang som studenten
ingår i och förståelse för det egna behovet av ytterligare kunskap
Innehåll

Kursen är i form av en sammanhållen praktikperiod av minst åtta veckor riktad mot
kulturfältet. Avsikten är att fånga upp aktuella teman rörande förhållandet mellan
kultur och demokrati och häri låta praktiska erfarenheter och teoretiska perspektiv
mötas. Utöver att ta del i arbetet på en kulturinstitution (eller annan verksamhet som
arbetar med frågor rörande kultur och demokrati) genomför studenten en analytisk
uppgift.
Kursen inleds med ett seminarium där den analytiska uppgiften dikuteras utifrån
tidigare kunskap inom fältet, programmets inriktning på kultur och demokrati,
studentens intresseområde och praktikplatsens förutsättningar. Studenten ansvarar för
praktikplaceringen (att identifiera lämplig institution och kontakta denna) som sedan
ska godkännas av kursanavarig eller programansvarig. Arbetsuppgifterna skall vara av
relevant och avancerad karaktär. Inriktningen av den enskilde studentens praktik och
arbete med praktikuppgiften bestäms i samråd mellan praktikplats, student och
kursansvarig på universitetsinstitutionen och formuleras i en praktikplan. På
praktikplatsen skall studenten ha en praktikvärd.

Former för undervisning

Under största delen av kursen deltar studenten i relevant arbetsplats på en praktikplats.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning
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Kursen examineras genom en skriftlig praktikrapport där studenten beskriver och
analyserar sin praktik. Rapporten ventileras vid ett obligatoriskt seminarium. I
examinationen ingår också att kritiskt granska en annan students rapport. Efter
fullgjord praktik inlämnas ett praktikintyg.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Programkoordinator ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt
och regelbundet inhämtas och att hänsyn tas till resultaten av utvärderingarna tas för
kursens fortsatta utformning. Kursvärdering sker i GUL. Resultatet och eventuella
förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde
värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
Övrigt

Ansökan kompletteras med praktikplan. Under praktikperioden följer studenterna
gängse arbetstider på praktikplatsen enligt överenskommelse.
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