
EMNEPLAN 
Kultur og ledelse: Grunnleggende kulturforståelse for ledere i kultursektoren  

 

Faglig innhold i emnet  
Emnet er beregnet på studenter som har eller ønsker å få lederoppgaver i kultursektoren. Emnet gir 

et samtidsperspektiv på kulturens plass i samfunnet, i både offentlig og privat sektor. Emnet gir en 

kort innføring i norsk kulturpolitikk med vekt på rollene kulturen er satt til å ha i utviklingen av 

velferd, integrering og som næringspolitisk instrument. I emnet vil studenten også lære om det 

komplekse forholdet mellom politikk og forvaltning. Emnet gir også en innføring i ulike teoretiske 

perspektiver på analyser av samtidskulturen med spesiell vekt på hvordan kultur verdsettes ulikt 

innenfor ulike verdisfærer og hvordan disse ulike verdsettingene forholder seg til hverandre. Spesiell 

vekt legges på forholdet mellom kultur forstått som egenverdi og dens rolle for næringsutvikling. 

Emnet er innholdsmessig orientert mot det praksisnære, det vil si mot både praktiske, teoretiske 

etiske og politiske problemstillinger dilemmaer og utfordringer ledere vil måtte forholde seg til.  

• Kunst og kultur som sosialt og estetisk fenomen  

• Kulturteori  

• Kunst- og kultursosiologi  

• Kulturpolitikk og kulturforvaltning  

• Markedsføring, sponsing og forholdet mellom økonomi og kultur 

 

Forkunnskapskrav  
Generell studiekompetanse.  

Erfaring fra arbeid i kultursektoren vil være en fordel.  

 

Læringsutbytte 

 
Kunnskap  

Studenten  

• har grunnleggende kunnskap om norsk kulturpolitikk og kulturforvaltning i et      

samtidsperspektiv  

• har grunnleggende kunnskap om sentrale kulturteorier  

• kjenner til sentrale trekk innenfor kunst- og kultursosiologi  

• har kjennskap til kulturens rolle i det norske velferdssamfunnet  

• har kunnskap om endringene i forholdet mellom kunst, kultur og økonomi 

 
Ferdigheter  

Studenten 

• kan analysere kunst og kultur som sosiale og estetiske fenomener med bruk av relevant 

teori  

• anvender relevante kulturteoretiske perspektiver i prosjekter knyttet til eget arbeidsliv  

• viser forståelse for forskjellen mellom kulturpolitikk og -forvaltning  

• kan på en selvstendig og kritisk måte vurdere praktiske prosjekter og tiltak i egen 

arbeidssituasjon i sammenheng med overordnede kulturpolitiske mål 



Generell kompetanse  

Studenten  

 

• viser forståelse for kunst og kultur som sosialt og estetisk fenomen  

• viser forståelse for grunnleggende teori om forholdet mellom kultur og samfunn  

• viser forståelse for kultur som et velferdsgode  

• viser forståelse for hvordan kunst og kultur verdsettes forskjellig i ulike verdisfærer  

• viser forståelse for kulturens rolle i en stadig mer globalisert verden 

 

Læringsaktiviteter  
Studiet er basert på en kombinasjon av samlingsbasert undervisning og veiledning, selvstudium og 

oppgaveløsning. Den nettbaserte undervisningsplattformen Canvas vil være et vesentlig hjelpemiddel 

i undervisningen.  

Praksis  
Ingen. 

 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav  
For å kunne ta eksamen, må studenten ha fått godkjent ett obligatorisk arbeidskrav som gis i 

forbindelse med første samling. 

 

Vurderingsformer  
Skriftlig eksamen uten tilsyn. Eksamen vurderes med gradert karakter A-F, hvor F er ikke bestått. 

Eksamensoppgaven deles ut på siste samling og leveres rundt midten av mai. 

 
Hjelpemidler til eksamen  
Alle 

 

Litteratur 
Fullstendig litteraturliste publiseres ved semesterstart. 

Følgende bøker skal være med. Disse er greie bøker å begynne å lese på før studiestart.  

Kulturpolitikk:  

Mangset, P, Hylland O M. (2017) Kulturpolitikk: organisering, legitimering og praksis. Oslo: 

Universitetsforlaget.  ISBN: 978-82-15-02348-9 (419 sider) 

Kultursosiologi:  

Larsen H. (2019) Den nye kultursosiologien: Kultur som perspektiv og forskningsobjekt. (2. utgave) 

Oslo: Universitetsforlaget. (141 sider) 

Estetikk:  

Bale, K. (2009) Estetikk: en innføring. Oslo: Pax. ISBN: 978-82-530-3099-9 (178 sider) 

Dette utgjør litt over halvparten av pensum. 

 


