
Delkurs 1: Kulturarv och dess narrativ, 5 hp

Betygskriterier
För godkänt resultat ska 
studenten  kunna:

Grundläggande krav för 
att visa kunskap

Kvalitetsnivå 1 Kvalitetsnivå 2 Kvalitetsnivå 3 Det förväntade 
studieresultatet provas 
genom:

använda centrala och 
grundläggande begrepp inom 
kunskapsområdet 
kulturarvsstudier

Studenten använder 
centrala och 
grundläggande begrepp 
inom kunskapsområdet 
kulturarvsstudier.

Begrepp och kommunikativa 
perspektiv på kulturarv 
används för att beskriva 
grunderna i ett pedagogiskt 
arbete med kulturarv. 
Begrepp och perspektiv 
underbyggs av relevanta 
referenser.

Begrepp och kommunikativa 
perspektiv på kulturarv 
analyseras och diskuteras.

I analys och diskussion 
framkommer 
skillnader/likheter mellan 
pedagogiska sammanhang 
och utpräglade kulturarvs-
sammanhang.

identifiera, beskriva och 
kritiskt analysera de narrativa 
och meningsskapande 
aspekterna av kulturarv

Studenten identifierar, 
beskriver och analyserar 
kritiskt de narrativa och 
meningsskapande 
aspekterna av kulturarv.

Kommunikationsprocesser i 
kulturarvsmiljöer sätts i 
relation till ett pedagogiskt 
arbete med barn och unga 
och görs utifrån teoretiska 
och praktiska perspektiv.

Kommunikationsprocesser i 
kulturarvsmiljöer diskuteras 
och problematiseras i relation 
till målgruppen.

identifiera möjligheter att 
förbättra olika målgruppers 
möte med kulturarv i syfte att 
främja lärande, förmåga till 
reflexivitet och ett kritiskt 
förhållningssätt.

Studenten identifierar 
möjligheter att förbättra 
olika målgruppers möte 
med kulturarv i syfte att 
främja lärande, förmåga 
till reflexivitet och ett 
kritiskt förhållningssätt.

Grundläggande sociala och 
kommunikativa processer 
beskrivs i relation till ett
kulturarv.

Sociala och kommunikativa 
processer diskuteras och 
problematiseras
 i relation till ett
kulturarv.

Betyg på delkursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:
Betyg F (Helt otillräckligt) sätts om inte kvalitetsnivå 1 är uppnått.
Betyg Fx (Otillräckligt) sätts om kvalitetsnivå 1 kan uppnås med komplettering av mindre brister.
För betyg E (Tillräckligt) krävs att samtliga grundläggande krav är uppfyllda samt alla krav på kvalitetsnivå 1. 
För betyg D (Tillfredsställande) krävs att samtliga grundläggande krav är uppfyllda samt allt på kvalitetsnivå 1 samt ett krav på kvalitetsnivå 2. 
För betyg C (Bra) krävs att samtliga grundläggande krav är uppfyllda, allt på kvalitetsnivå 1 samt två krav på kvalitetsnivå 2. 
För betyg B (Mycket bra) krävs att  samtliga grundläggande krav är uppfyllda, allt på kvalitetsnivå 1 samt alla krav på kvalitetsnivå 2
För betyg A (Utmärkt) krävs att samtliga grundläggande krav och kvalitetsnivåer är uppfyllda.

Delkurs 2: Kulturarvsskapande genom estetiska kommunikationsformer, 2,5 hp

Betygskriterier
För godkänt resultat ska 
studenten  kunna:

Grundläggande krav för 
att visa kunskap

Kvalitetsnivå 1 Kvalitetsnivå 2 Kvalitetsnivå 3 Det förväntade 
studieresultatet provas 
genom:

praktiskt tillämpa och utveckla 
de narrativa och de kritiska 
aspekterna av kulturarv

Studenten tillämpar och 
utvecklar de narrativa och 
de kritiska aspekterna av 
kulturarv.

Planering, process och 
genomförande av det egna 
ledda gestaltande arbetet 
beskrivs, analyseras och 
diskuteras. Analys och 
diskussion knyts till relevanta 
begrepp och metoder inom 
olika                                                                                                                                                                                                                                                               
kulturarvspraktiker.

Begrepp och kommunikativa 
perspektiv på kulturarv 
analyseras och diskuteras.

Analysen och diskussionen 
belyser skillnader och 
likheter mellan 
pedagogiska sammanhang 
och 
kulturarvssammanhang.

gestalta ett lärandetillfälle för 
en specifik målgrupp

Studenten gestaltar ett 
lärandetillfälle för en 
specifik målgrupp.

Gestaltningen visar på ett 
utforskande av ett utvalt 
kulturarv. Gestaltningen 
motsvarar målgruppens 
behov.

Begrepp och metoder för en 
utbildningsaktivitet i 
museimiljö eller kulturmiljö 
analyseras genom att 
reflektera över 
utbildningsramen och 
relevanta lärandemål.

Analysen och diskussionen 
belyser förhållandet mellan 
målgruppens specifika 
behov och lärandetillfällets 
innehåll.

motivera gestaltningen av ett 
utvalt kulturarv utifrån 
kursens centrala innehåll samt 
värdera och reflektera kring 
projektprocessen

Studenten motiverar 
gestaltningen av ett 
utvalt kulturarv utifrån 
kursens centrala innehåll 
samt värderar och 
reflekterar kring 
projektprocessen.

Grundläggande sociala och 
kommunikativa processer 
beskrivs i relation till ett
kulturarv.

Grundläggande sociala och 
kommunikativa processer 
beskrivs i relation till ett
kulturarv och en 
inlärningsprocess i en kulturell 
miljö planeras.

Betyg på delkursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:
Betyg F (Helt otillräckligt) sätts om inte kvalitetsnivå 1 är uppnått.
Betyg Fx (Otillräckligt) sätts om kvalitetsnivå 1 kan uppnås med komplettering av mindre brister.
För betyg E (Tillräckligt) krävs att samtliga grundläggande krav är uppfyllda samt alla krav på kvalitetsnivå 1. 
För betyg D (Tillfredsställande) krävs att samtliga grundläggande krav är uppfyllda samt allt på kvalitetsnivå 1 samt ett krav på kvalitetsnivå 2. 
För betyg C (Bra) krävs att samtliga grundläggande krav är uppfyllda, allt på kvalitetsnivå 1 samt två krav på kvalitetsnivå 2. 
För betyg B (Mycket bra) krävs att  samtliga grundläggande krav är uppfyllda, allt på kvalitetsnivå 1 samt alla krav på kvalitetsnivå 2
För betyg A (Utmärkt) krävs att samtliga grundläggande krav och kvalitetsnivåer är uppfyllda.

En skriftlig uppgift och ett 
gestaltande arbete.
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