INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER

KP1131

Förvaltningskulturer, 7,5 högskolepoäng

Culture of Administration, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvetenskaper 2017-12-05 att gälla från
och med 2017-12-05, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper
Inplacering

Kursen är en grundkurs och ges inom programmet Kultur. Den kan också ges som
fristående kurs. Fördjupning: G1F
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs akademiska studier om minst 30 hp, eller motsvarande.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
- diskutera hur medborgarskap möjliggörs och begränsas genom förvaltningsväsendet,
- reflektera över relationen mellan olika politiska och demokratiska processer och
förvaltningsväsendets politiska roll,
- beskriva relationen mellan politikerns och förvaltningstjänstemannens respektive
roller,
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- reflektera över och kritiskt diskutera förvaltningars kultur,
- på ett grundläggande sätt redogöra för hur utredningsarbete och beslutsprocesser
fungerar,
2. Färdighet och förmåga
- orientera sig i statliga, regionala och lokala förvaltningsstrukturer,
- läsa och granska förvaltnings- och lagtexter relaterade till kultur- och
jämlikhetsfrågor,
- granska kommunikation riktad till medborgare och föreslå alternativ,
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förhålla sig reflexivt till förvaltningens roll, begränsningar och möjligheter för
demokratin.
Innehåll

Kursen ger en orientering i statlig, regional och kommunal förvaltningsstruktur och
utvecklar förmågan att granska strukturerna och deras betydelse för demokrati,
medborgarskap och kultur. Med hjälp av kulturvetenskapliga redskap prövas och
granskas förvaltningsväsendets olika delar och villkor. Förvaltningsväsendet diskuteras
även som kulturell konstruktion. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier,
övningar och problembaserat lärande.

Former för undervisning

Föreläsningar, seminarier och självständiga uppgifter.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig presentation av observationer inom
förvaltningar. I dessa presentationer skall studenten visa förtrogenhet med
kurslitteraturen och kursens problemställningar. För studerande som underkänts i prov
ges möjlighet till förnyat prov. Antal provtillfällen begränsas till fem. Student äger rätt
till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om
det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
I det fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar garanteras studenten
tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av
åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Väl godkänd (VG) Underkänd (U) och
Godkänd (G)
Kursvärdering

Programkoordinator ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt
och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former beaktas vid
kursens utformning.
Övrigt

Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning
och utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra om
och problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
Kan ej ingå i kandidatexamen tillsammans med tidigare kurs KP1102,
förvaltningskulturer.
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