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1.0 Innledning 

Studieplanen er vedtatt av styret i Kulturakademiet 14. januar 2021. 

Fortiden er et fremmed land, skrev den britiske forfatteren L. P. Hartley på midten av 1950-
tallet. Til dette landet, formet av fortellinger, minner og myter, reiser kulturhistorikeren for å 
beskrive, fortolke og reflektere over de fremmede språk og uttrykk, skikker og tradisjoner, 
tanker og ideer som måtte møte han eller henne på ferden. Reisen ut i verden som den engang 
var, er på samme tid en reise inn i kulturhistorikeren selv. For fortidens landemerker overlever 
både rundt og i oss alle. Hva mennesker av fortiden har trodd og tenkt, skapt og brukt, opplevd 
og følt er forutsetninger for de mentaliteter og praksiser, teknikker og ritualer, verdier og 
uttrykksformer som kjennetegner dagens moderne kulturer.  

Vandringer opp og ned kulturhistoriens landeveier gir den reisevillige en fantastisk mulighet til 
å gå i dialog både med egen kultur og samtid og med forgangne tider. Oppdagelser av linjene 
som forbinder fortid og nåtid, kan gjøre det selvsagte bemerkelsesverdig. Det tilsynelatende 
uforanderlige og naturlige i vår egen tidshorisont og kulturkrets fremstår plutselig som betinget 
og åpent for endring. Å studere hvordan kulturers meningsuniverser og menneskers livsformer 
har endret seg fra antikken til i dag, inspirerer til refleksjoner over hvordan våre egne kulturer 
og samfunn kan utvikle seg, og videre hvordan vi både som individer og i kollektiv kan forme 
denne utviklingsprosessen. 

Humaniora er et helsevesen for kulturer, og humanister tjenestegjør som personlige trenerne i 
åndens gymsaler, ifølge den indiske kultur- og samfunnsforskeren Gayatri C. Spivak. Den 
norske kulturhistorikeren Anne Eriksen fremhever hvordan kulturfagene gir oss livsviktig 
kunnskap om samfunnets finmekanikk og de komplekse samhandlingsprosessene mellom 
individer, grupper og stater som karakteriserer vår tid. I spennet mellom erfaring og forventning 
– fortid og fremtid, yngre og eldre generasjoner – lever og handler vi mennesker som komplekse 
kultur- og språkvesener prisgitt evnen vår til å forstå og forbinde kunnskap. Studiet i europeisk 
kulturhistorie gir innsikt i hvordan og hvorfor tekster og tradisjoner, ting og fortellinger, 
begreper og teorier, har formet, gitt mening til og motivert tanke og handling, da som nå.  

Bachelorprogrammet i europeisk kulturhistorie tilbyr studenten et bredt og tverrfaglig studium 
hvor innsikter og perspektiver fra en rekke humanistiske disipliner tegner et bilde av komplekse 
europeiske kulturer og samfunn i endring. Viktige temaer som blir sett nærmere på i løpet av 
det treårige studieprogrammet, inkluderer kulturutvikling og institusjonalisering; kulturmøter 
og kulturkonflikter; kulturell identitet og representasjon; kollektive fortellinger og minnekultur; 
minnepolitikk og kunnskapshistorie; globalisering og nasjonalisme; eurosentrisme og 
verdensborgerskap; kulturteknikk og psykogeografi. Programmets emnetilbud reflekterer 
denne temarikdommen og består av både oversikts- og dybdeemner, innførings- og 
fordypningsemner, nasjonalt og internasjonalt innrammede kurs. 

Spørsmål som blir stilt, diskutert og gjort rede for i løpet av studieprogrammet, inkluderer: 
Hvilke historiske institusjoner, tradisjoner, verdier, tankesett og teknikker har formet livene til 
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europeere siden antikken? Hvordan har ulike moderniseringsprosesser endret livsformer og 
mentaliteter i Europa? På hvilke måter har diverse kulturelle uttrykk, oppfinnelser og 
opplysningsarbeid satt sitt preg på hverdagsliv og selvforståelse? Hvordan har forestillingen 
vår om Europa endret seg som følge av kulturelle prosesser over tid, oppdagelser, religiøse 
konflikter, opplysning og revolusjoner av politisk, industriell og vitenskapelig art? Og hvordan 
er forestillingen blitt utfordret og korrigert i moderne tid? 

Med utgangspunkt i spørsmål som dette og ved hjelp av kulturteori og fordypninger i historisk 
materiale vil studenten få kunnskap om hvordan europeiske kulturer – intellektuelt, politisk, 
estetisk og sosialt – har endret og utviklet seg fra antikken til i dag.  

 

2.0 Læringsutbytte 

Etter fullført bachelorgrad i europeisk kulturhistorie forventes det at kandidaten har tilegnet seg 
følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

Kandidaten: 

● har bred historisk kunnskap om europeisk kultur fra antikken og frem til i dag 
● har kunnskaper om flere europeiske kulturområders historie 
● kjenner til kulturhistoriefagets historiografi, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 
● kjenner til bruken av gjenstander, tekster og ulike praksiser som kildemateriale i 

fagområdet 
● har kunnskaper om hvordan kulturelle fenomener sirkulerer sosialt, spres og endres over 

tid 
● kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid og kan oppdatere sin kunnskap innen 

europeisk kulturhistorie 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan anvende kulturhistoriefagets grunnleggende begreper og teorier og i tråd med 
akademiske og etiske standarder gjøre rede for kulturelle fenomener i fortid og nåtid  

● kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette 
belyse en problemstilling innen kulturhistoriefaget 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 
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● kan ta innover seg fagfeltets kompleksitet, reflektere over egen fagutøvelse og justere 
egne forståelser gjennom veiledning og i møte med ny kunnskap og samfunnsbehov i 
endring 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan anvende kulturhistoriske teorier, metoder og verktøy i videre studier og arbeidsliv 
● har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til studiet av kultur både historisk og i 

samtid, og har respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon og 
etterrettelighet 

● kan planlegge og gjennomføre selvstendig og gruppebasert prosjektarbeid med 
utgangspunkt i kulturhistorisk kildemateriale 

● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 
problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

● kan utveksle synspunkter med fagfeller og delta i diskusjoner om utvikling av god 
praksis 

● kan sette seg inn i nye kulturhistoriske problemfelt, se dem fra flere sider og skille 
mellom kunnskaper og meninger i diskusjon av kulturelle fenomener 

 

3.0 Relevans for videre studier og arbeidsliv  

Relevans for videre studier 

Etter å ha fullført Kulturakademiets bachelorstudium i europeisk kulturhistorie kan studentene 
kvalifisere til masterstudier innen fag som historie, filosofi, kunsthistorie, Europa-studier og 
andre beslektede humanistiske masterstudier nasjonalt og internasjonalt. 

Etter å ha gjennomført bachelorstudiet i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, som har 
likhetstrekk med Kulturakademiets bachelorstudium i europeisk kulturhistorie, kvalifiserer 
studentene til opptak på følgende masterprogram ved universitetet: Europeisk kultur; 
Museologi og kulturarvstudier; Development, Environment and Cultural Change; ESST – 
Society, Science and Technology in Europe.  

Etter å ha gjennomført bachelorstudiet i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, som også 
har likhetstrekk med Kulturakademiets bachelorstudium i europeisk kulturhistorie, kvalifiserer 
studentene til opptak på følgende masterprogram ved universitetet: Kulturvitenskap 
(opptakskrav er bachelorgrad med minst 80 studiepoeng faglig fordypning i kulturvitenskap 
eller tilsvarende) 

Det forutsettes at studenter ved Kulturakademiet som har fullført bachelorstudiet i europeisk 
kulturhistorie, vil kunne få opptak på masterprogrammer innen tilsvarende fagområder både 
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nasjonalt og internasjonalt. Studierådgiver ved Kulturakademiet, karrieretjeneste ved SiO og 
ANSA vil kunne bistå studenten i valg av videre studieløp. 

Relevans for arbeidslivet 

Humaniorameldingen (2017) tar blant annet for seg samfunnsnytten til humanistiske fag. Noe 
som blir fremhevet i meldingen, er hvordan den brede orienteringen i humanistiske studier gir 
overførbare kunnskaper og ferdigheter som ruster humanisten godt for et arbeidsliv og 
samfunnsliv i endring. Arbeidslivet har behov for fleksible arbeidstakere. Det kommer videre 
frem at forskningsmiljøene, også utenfor humaniora, har et økende behov for humanistisk 
kompetanse i sine forskningsprosjekter. I dag er det store flertallet av humanister med 
mastergrad ansatt i offentlig sektor. Mange av disse igjen er lærere i grunnskolen, på 
videregående skole og i universitets- og høyskolesektoren.  

Med en bachelorgrad i europeisk kulturhistorie er studenten kvalifisert til jobber innenfor hele 
kulturfeltet og i offentlig forvaltning. Studiet har relevans for yrker som krever humanistisk 
og/eller samfunnsvitenskapelig bakgrunn og en forståelse for humanistiske problemstillinger 
og perspektiver. Studiet vil være høyst relevant for alle yrkesretninger som går inn i 
kulturformidling, slik som kulturjournalistikk, ledelse og drift av kulturinstitusjoner samt 
forlags- og tidsskriftbransjen. Studiet gir relevant kompetanse for journalister, 
kommunikasjonsrådgivere, kultur- og organisasjonsarbeidere. Studentene vil også være spesielt 
kvalifisert til arbeid i museer og arkiv, innen turisme og reiseliv samt i offentlige og private 
kulturinstitusjoner. Andre relevante yrkesområder kan være veiledning og undervisning. Blant 
mulige yrker finner vi: 

● lærer og lektor (krav til PPU) 
● forsker 
● kulturarbeider 
● journalist 
● forlagsarbeider 
● kringkastingsarbeider 
● kommunikasjonsrådgiver 
● offentlig tjenestemann i administrasjon 
● bibliotekar 
● arkivarbeider 
● museumsansatt 
● høyskole- og universitetsansatt 
● kunstner 
● kulturformidler 

Studiet har en spesielt tydelig relevans for yrker der aktiviteten er særlig rettet mot Tyskland, 
Frankrike, Spania, Storbritannia, Skandinavia og Italia og deres lokale kulturhorisont. Dette 
gjelder både innenfor feltet for kultur og innenfor feltet for handel og næring. For eksempel kan 
det sies at betydningen av kunnskap om det spanske språkområdet og dets opphav på den 
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iberiske halvøya er åpenbar i en verden der spansk er det nest mest talte språket. På tross av at 
spansk undervises i ved en rekke videregående skole, har Norge relativt lite økonomisk 
samarbeid med Spania og andre spansktalende land. Høyere kulturkompetanse vil kunne bidra 
til å endre det. Norge har dessuten behov for mer kontakt og et større økonomisk samarbeid 
med Tyskland, Europas største økonomi. I årene som kommer, vil en mer utviklet 
kulturkompetanse i den norske arbeidsstokken rettet mot Tyskland, være avgjørende.  

 

4.0 Studiets innhold og oppbygning 

6. semester     Alt. 1: 

 

 

                       Alt. 2: 

Valgfritt 
fordypningsemne i 
europeisk kulturhistorie  

KULT301 Bacheloroppgave i europeisk 
kulturhistorie (20 studiepoeng) 

Valgfritt fordypningsemne i  
europeisk kulturhistorie  

KULT302 
Bacheloroppgave i 
europeisk kulturhistorie 
(10 studiepoeng) 

5. semester Valgfritt 
fordypningsemne i 
europeisk kulturhistorie 

Valgfritt fordypningsemne i europeisk 
kulturhistorie  

4. semester Kulturhistorieemner; eller frie emner; eller utveksling/hospitering 

3. semester Kulturhistorieemner; eller frie emner; eller utveksling/hospitering 

2. semester KULT201 KULT110 KULT111 

1. semester KULT101 EX101 EX102/EX103 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

Studieplanen består av forberedende, programdefinerte og frie emner. Som del av gradens 
programdefinerte emner inngår obligatoriske emner, inkludert bacheloroppgaven, og et utvalg 
fordypningsemner som studenten står fritt til å velge blant. Omfanget av de to delene av gradens 
programdefinerte emner vil være avhengig av om studenten velger en bacheloroppgave på 10 
eller 20 studiepoeng (poeng). 
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Forberedende emner:  

● EX101 – Examen philosophicum (10 poeng) 

Kandidaten kan velge mellom: 

● EX102 – Examen facultatum for humanistiske fag (10 poeng) 

● EX103 – Examen facultatum for samfunnsvitenskapene (10 poeng) 

Forberedende emner består av Examen philosophicum (EX101) og Examen facultatum 
(EX102/EX103). For sistnevnte må studenten velge mellom en variant som vektlegger de 
humanistiske fagene (EX102) og en som vektlegger samfunnsvitenskapene (EX103). Begge 
varianter inkluderer en introduksjon i vitenskapsfilosofi (Exfac II), men emnene skiller lag i 
faghistorie og metodedel (Exfac I). Omfanget av de forberedende emnene i bachelorgraden er 
på totalt 20 studiepoeng. 

 

Programdefinerte emner – obligatoriske emner: 

● KULT101 – Innføring i europeisk kulturhistorie (10 poeng) 
● KULT110 – Romersk kulturhistorie fra antikken til tidlig middelalder (10 poeng)  
● KULT111 – Italiensk kulturhistorie fra senmiddelalder til renessanse (10 poeng)  
● KULT201 – Kulturhistorisk teori og metode (10 poeng) 

Kandidaten kan velge mellom: 

● KULT301 – Bacheloroppgave i europeisk kulturhistorie I (20 poeng) 
● KULT302 – Bacheloroppgave i europeisk kulturhistorie II (10 poeng) 

Obligatoriske emner kan ikke velges bort, og må være bestått som del av en bachelorgrad i 
europeisk kulturhistorie ved Kulturakademiet. Emnegruppen inkluderer tre innføringsemner – 
KULT101, KULT110 og KULT111 – som i sin helhet gir studenten et bredt overblikk over 
europeisk kulturhistorie fra antikken til nyere tid, samt et fordypningsemne innen 
kulturhistoriens faghistorie, sentrale teorier og metoder – KULT201. Gruppen av obligatoriske 
emner inkluderer også en bacheloroppgave i europeisk kulturhistorie. Studenten kan velge 
mellom to alternativer av ulikt omfang. Det første alternativet – KULT301 – omfatter 20 
studiepoeng, mens det andre alternativet – KULT302 – har et omfang på 10 studiepoeng. 
Omfanget av de obligatoriske emnene i bachelorgraden er enten 50 eller 60 studiepoeng, 
avhengig av hvilken bacheloroppgave – KULT301 eller KULT302 – som velges. Valg av 
bacheloroppgavevariant vil også ha konsekvenser for omfanget av fordypningsemner studenten 
må ta som del av de programdefinerte emnene i graden.  
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Programdefinerte emner – fordypningsemner: 

Oversiktsemner i europeisk kulturhistorie (minst ett av emnene må velges): 

● KULT220 – Spansk kulturhistorie fra al-Andalus til la Guerra Civil (20 poeng) 
● KULT230 – Tysk kulturhistorie 1750–1989 (20 poeng) 
● KULT240 – Fransk kulturhistorie – fra eneveldets århundre til den femte republikk (20 

poeng) 
● KULT250 – Britisk kulturhistorie 1750–1950 (20 poeng)  
● KULT260 – Skandinavisk kulturhistorie fra nasjonalromantikken til den nordiske 

velferdsmodellen (20 poeng)  

Dybdeemner i kulturhistorie (minst ett av emnene må velges): 

● KULT202 – Studier i minnets historie og politikk i det tjuende århundret (10 poeng) 
● KULT203 – Globalisering, verdensborgerskap og menneskerettigheter (10 poeng) 
● KULT204 – Naturens kulturhistorie (10 poeng) 
● KULT205 – «Massen» og «folket» i europeisk elitekultur på 1800- og 1900-tallet (10 

poeng) 
● KULT206 – Dødens kulturhistorie – studier av ritualer og materiell kultur (10 poeng) 
● KULT207 – Kartet over storbyen – vandring, drift og psykogeografi (10 poeng) 
● KULT208 – Samfunnsøkonomiens fremvekst – fremtid, frigjøring og kapital (10 poeng) 
● KULT212 – Kultur og ukultur i det moderne Italia (10 poeng) 
● KULT213 – Se Napoli og dø – napolitansk gullalder fra barokk til Grand Tour (10 

poeng) 
● KULT221 – Katalansk kulturhistorie og det moderne Barcelona (10 poeng) 
● KULT231 – Berlin i det 20. århundret (10 poeng)  
● KULT241 – Paris – modernitetens hovedstad (10 poeng)  
● KULT251 – Rule Britannia – kolonialisme og postkolonialisme (10 poeng)  
● KULT261 – Det moderne gjennombrudd i norsk litteratur 1880-1920 (10 poeng)  

Gruppen med fordypningsemner i europeisk kulturhistorie tar for seg et vidt spekter av temaer 
og spenner over ulike tilnærmingsmåter til kulturhistorie. Emnene varierer i omfang (10 eller 
20 studiepoeng), perspektiv (oversikt og dybde) og strukturerende prinsipp. Emnene 
KULT210–269 er avgrenset ut ifra kulturområde; emnene KULT202–208 er strukturert ut fra 
overordnede tematiske fokus på kulturhistorie. Studenten står fritt til å velge mellom 
fordypningsemnene, men det kreves at minst ett større breddeemne (20 poeng) og ett mindre 
dybdeemne (10 poeng) fullføres som del av studieprogrammet i europeisk kulturhistorie. På 
bakgrunn av omfanget av den enkelte students valg av bacheloroppgavevariant vil antallet 
studiepoeng i fordypningsemner variere. Valg av KULT301 vil kreve 40 studiepoeng, mens 
valg av KULT302 vil kreve 50 studiepoeng i gruppen. 

Den programdefinerte emnegruppen skal utgjøre totalt 100 studiepoeng fordelt på obligatoriske 
og selvvalgte fordypningsemner innen europeisk kulturhistorie. 
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Frie emner / utveksling: 

Frie emner kan velges fra det totale emnetilbudet ved Kulturakademiet, fullføres ved annen 
utdanningsinstitusjon i Norge eller gjennomføres i form av et utvekslingsopphold på inntil to 
semestre. Det anbefales at studenten bruker frie emner til å ta et utvekslingsopphold i utlandet. 
Studenten vil motta veiledning for klarering av utvekslings-/hospiteringsavtaler.  

Frie emner kan ikke ha et omfang større enn 60 studiepoeng som del av bachelorstudiet. 

Kulturakademiet skiller mellom emner på 100-, 200- og 300-nivå, noe som reflekterer at 
læringsutbyttene kan være mer avanserte senere i studieløpet, selv om alle emnene er på nivå 6 
i NKR. Dette er i tråd med retningslinjer gitt i ECTS Users’ Guide. 

 

5.0 Undervisnings- og læringsformer 

I studieprogrammet i europeisk kulturhistorie benyttes ulike undervisnings- og læringsformer 
med formål at hver enkelt student skal oppnå studiets overordnede læringsutbytte. 
Forelesninger, seminarer og selvstudium av tekster og annet kildemateriale utgjør de sentrale 
undervisnings- og læringsformene i alle emner. Videre vil studenten i løpet av bachelorstudiet 
gjennomføre forprogram med obligatorisk innlevering, skrive semesteroppgaver, motta 
veiledning, forme kollokvier, diskutere oppgaver med medstudenter, ta i bruk digitale 
fagressurser, delta på ekskursjoner og ha anledning til å delta i Kulturakademiets 
dannelsesprogram. Undervisnings- og læringsformene som blir nærmere beskrevet under, 
vektlegger metoder som skal stimulere studenten til aktivt å søke kunnskap. Det fremheves at 
den enkelte student skal utvikle en forståelse for sammenhengen mellom tilgjengelige ressurser, 
egeninnsats og eget læringsutbytte. Veiledningsopplegget er satt sammen for å hjelpe studenten 
til å identifisere et realistisk og oppnåelig ambisjonsnivå som stimulerer til arbeid, og dermed 
øker muligheten for å oppleve mestring og motivasjon. Det er lagt til grunn at undervisnings- 
og læringsformene skal ha rom for fleksibilitet i anerkjennelse av enkeltstudentenes ulike behov 
og læringsbaner og for å gjøre det mulig for studenten, i den grad det er mulig, å styre bruk av 
egen tid.  

Forprogram med obligatorisk innlevering 

Det faglige forprogrammet omfatter en leseplan og et sett med kontrollspørsmål som må 
besvares og godkjennes før studenten kan fremstille seg til eksamen. Forprogram er del av den 
obligatoriske aktiviteten til alle emner tilbudt ved Kulturakademiet. Skolen har erfaring med 
bruk av forprogram siden 2016, og denne tilsier at forprogrammene skaper fellesskap blant 
studentene tidlig i semesteret og sørger for faglige utvekslinger allerede fra undervisningsstart. 
Forprogrammet sikrer at studenten kommer raskt i gang med studiene etter endte ferieperioder 
og at tiden i begynnelsen av hvert semester blir utnyttet godt. Det sikrer også at studenten gjør 
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seg kjent med sentrale deler av pensum tidlig i læringsprosessen og kommer til undervisningen 
med relevant kunnskap og relevante spørsmål.  

Forelesninger 

Kulturakademiet har valgt å vie en anselig mengde forelesningstimer til alle emner som inngår 
i studieplanen. Begrunnelsen for en tung satsning på forelesninger er at en direkte form og 
muntlig formidling av kunnskap for mange er den klart mest effektive veien til forståelse. I en 
undersøkelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2017 som skulle kartlegge effektiviteten av 
ulike undervisnings- og læringsformer, svarte studentene at kun praksis bidrar mer til læring 
enn forelesninger. Det er viktig at studenten ser kunnskapen legemliggjort i en formidler, og får 
den direkte kommunisert. Forelesningene, som har obligatorisk deltakelse, dekker pensum og 
forbereder studenten til eksamen ved å gi et overblikk over sentrale temaer i det gitte emnet. 
Undervisningsgruppene er små til mellomstore, noe som innbyr til aktiv deltakelse i 
forelesningene.  

Seminarer  

Deltakelse på seminarer er obligatorisk i alle emner. Seminararbeidet finner sted i mindre 
grupper under veiledning av faglærer. Formålet er å sikre aktiv studentdeltakelse i 
undervisningen ved alle emner. I seminarundervisningen står innøvelse av ferdigheter og 
praktisk bruk av fagstoff sentralt. Studenten får erfaring med å identifisere standpunkter, 
argumenter og strukturer i vitenskapelige tekster og å analysere kulturelle fenomener som 
litterære tekster, kunstverk, filosofiske traktater, minnesmerker, byrom og byggverk, religiøse 
og sekulære ritualer og hverdagslige praksiser ved hjelp av teoretiske og metodiske verktøy. I 
tillegg til dette vil den enkelte student, både individuelt og som deltaker i større prosjektgrupper, 
få verdifull erfaring med å holde muntlige presentasjoner om faglige temaer basert på 
kulturhistorisk kildemateriale. Å få øvelse i å gjengi og drøfte læringsstoff muntlig er 
avgjørende for opplevelse av faglig mestring. Veiledning og konstruktiv kritikk, både fra 
faglærer og medstudenter, utgjør et sentralt ledd i læringsprosessen. Å gi og motta kommentarer 
på henholdsvis andres og eget arbeid i seminarform og som del av mindre diskusjonsgrupper, 
gir en myk introduksjon til diskusjonsvirksomhet og kritisk arbeid vesentlig for ethvert 
fagmiljø. På seminaret inngår også mer tradisjonell veiledning i form av tilbakemeldinger på 
skriftlig og muntlig obligatorisk aktivitet fra faglærer.  

Selvstudium av tekster og kildemateriale 

Emnene på studieprogrammet har ulike pensumlister som består av forskjellige typer tekster og 
materiale, som det forventes at studenten leser og gjør seg kjent med gjennom semesteret. I all 
hovedsak inkluderer emnene lærebøker og/eller oversiktsverk som settes i sammenheng med 
originaltekster og diverse kildemateriale, og dermed sikrer både overblikk og dybde. Gjennom 
studieløpet er det viktig at studenten utvikler leseferdigheter og evne til kulturanalyse og 
fortolkning. Studenten skal lære å sette begreper, teorier og kommentarlitteratur i sammenheng 
med historiske kilder, og videre tilegne seg en kritisk holdning til både kilder, formidling og 
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fortolkning. Gjennom selvstudium blir studenten fortrolig med fagtradisjonen og sosialiseres 
inn i fagfelleskapet. Kulturakademiet legger til rette for høy kvalitet på selvstudier blant annet 
gjennom veiledning og kurs i skrive- og studieteknikk tidlig hvert semester. 

Ekskursjoner  

Studenten vil som del av undervisningsopplegget til Kulturakademiet, få anledning til å delta 
aktivt på ekskursjoner av historisk interesse og faglig relevans, slik som museumsbesøk, 
byvandringer og reiser til steder av særlig kulturhistorisk betydning. Ekskursjoner virker 
motiverende på flere måter: På den ene siden får studenten levendegjort det faglige stoffet. På 
den andre siden får studenten kjennskap til og opplevelser med kulturhistorisk materiale som 
peker ut over enkeltemnets pensum. Faglærer leder ekskursjonene og foreleser om relevant 
stoff. I enkelte tilfeller vil også studenten, i forbindelse med obligatorisk aktivitet i et utvalg 
fordypningsemner, få rollen som kulturhistorisk guide og gjennomføre muntlig presentasjon for 
medstudenter. Studenten avleverer også en kort rapport om presentasjonens tema til faglærer.  

Semesteroppgaver eller andre skriftlige innleveringer 

For studenten innenfor kulturhistorie er språket både forskningsverktøy og forskningsobjekt. 
En kulturhistoriker må beherske formen faget uttrykker seg gjennom og på samme tid 
analyserer, nemlig skriftlige fremstillinger. Arbeid med skriftlige semesteroppgaver er derfor 
den mest fremtredende formen for fremstilling i studentens opptrening av analyse og faglig 
formidlingsevner. Semesteroppgaven gir anledning til fordypning over tid og er vesentlig med 
tanke på studentens oppnåelse av læringsutbytter. Rapporter, refleksjonsnotater og kortere 
oppgavebesvarelser inngår også som del av det skriftlige undervisnings- og læringsopplegget, 
i tillegg til muntlig presentasjoner og aktivitet av mer visuell karakter. Vektleggingen av 
skriftlige semesteroppgaver begrunnes i behovet for å sosialisere studenten videre inn i den 
akademiske fagkulturen. Gradvis ervervelse av skriftlig kyndighet er knyttet til faglig 
selvstendighet, selvtillit og fortolkningsevne.  

Individuell veiledning 

Individuell veiledning gis til alle studenter på alle emner. I tilknytning til obligatorisk skriftlig 
og muntlig aktivitet vil studenten få veiledning fra faglærer blant annet i form av kommentarer 
på utkast, tilbakemeldinger på muntlige presentasjoner og råd og assistanse ved innhenting, 
henvisning og vurdering av fagstoff. Individuell veiledning er forankret i faglærernes 
mangeårige undervisningserfaring. Studenter sliter ofte med akademiske oppgaver og å 
formulere seg på en adekvat måte. Utfordringene og problemene de støter på, er som regel svært 
varierte og individuelle, og kan i mange tilfeller gjenta seg gjennom et studieløp. Å gi generelle 
råd er derfor ikke tilstrekkelig. Individuell veiledning og oppfølging er nødvendig. Ved at 
oppgaveutkast gjennomleses av faglærer, kan problemer med hensyn til språk, begrepsbruk, 
stil, lengde, disposisjon og struktur, og lignende faktorer identifiseres, kommenteres og drøftes 
i en personlig og trygg ramme. I veiledningssituasjoner gis det anledning til å lufte andre faglige 
problemer, stille spørsmål og ta opp utfordringer av annen karakterer med faglærer. Denne 
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veiledningen skjer i forlengelse av at Kulturakademiets studieadministrative leder ved starten 
av hvert studieår utpeker en faglig mentor for hver enkelt student. Mentor skal fungere som 
studentens faglige hovedkontakt for semesteret. Denne satsningen på omfattende veiledning 
gjennom hele studieløpet er knyttet til Kulturakademiets mål om at studenten til enhver tid skal 
oppleve å bli fulgt opp på den måten de trenger for å oppnå faglige mål. 

Kollokvier 

Studentene bistås i organiseringen av kollokviegrupper og følges opp med forberedte 
arbeidsoppgaver og annet fagrelatert materiale. Kollokvier gir studenten en trygg arena for å 
stille åpne faglige spørsmål. Der kan de teste egen forståelse og synliggjøre behov for læring 
innen gitte emner, samtidig som den kollektive og studentdrevne læringssituasjonen kan 
avstedkomme opplevelser av mestring i form av formidling av fagstoff til medstudenter. Det 
legges til rette for kollokviegruppedannelse tidlig i semesteret.  

Digitale fagressurser 

Studenten gis tilgang til et omfattende nettverk av digitale fagressurser utformet av 
Kulturakademiets faglærere. Disse nettressursene, som inkluderer både generelle 
veiledningssider og detaljinformasjon om ulike tenkere og tradisjoner som inngår på pensum, 
er ment å assistere studentene under lesningen og arbeidet med obligatorisk aktivitet. Eksempler 
på ressurser er oppslag fra nettleksika, innføringsartikler, videoer, podkaster m.m. Utvikling og 
tilrettelegging av relevant, kvalitetssikret informasjon for både innlæring og drøfting av fagstoff 
gir studenten bedre forutsetninger for å oppnå et aktivt forhold til sine studier. Prioriteringen av 
denne formen for kunnskapsformidling gjøres på bakgrunn av behovet for å gi studenten en 
tryggere ramme for utforskning av stoff utover oppgitt pensum. Kulturakademiets bibliotekar 
vil sammen med studieprogramleder, som har ansvar for digital humaniora ved institusjonen, 
ha en viktig rolle i forhold til å tilgjengeliggjøre digitale læringsressurser for studentene. Ved å 
ta i bruk medier studenten er fortrolig med, inviterer bruken av digitale fagressurser på nett til 
en mer interaktiv og dynamisk omgang med pensum og slik forsterke engasjementet for det 
faglige arbeidet. 

Kurset i studieteknikk tidlig i semesteret inkluderer innføring i nettressurser for studentdrevet 
læring og kommunikasjonskanaler opprettholdt og moderert av Kulturakademiet for faglig 
diskusjon og sosial interaksjon på plattformer som Discord. 

Dannelsesprogram  

Kulturakademiets dannelsesprogram er åpent for alle studenter ved institusjonen. Programmet 
består av en introduksjonsuke der det inngår utflukter med faglig innhold og foredrag, og følges 
opp i løpet av semesteret med et omfattende aktivitetstilbud bestående blant annet av 
skriveverksteder, utflukter til museer, kulturbyer og -landskap, og lokale og internasjonale 
institusjoner og bedrifter. Som del av dannelsesprogrammet får studentene også mulighet til å 
fordype seg i et fremmedspråk, delta på symposier med faglig innhold både i og utenfor 
klasserommet, ha glede av gjesteforedrag om blant annet politiske og sosiokulturelle forhold, 
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samt ta del i sportslige og sosiale aktiviteter blant annet knyttet til innføringer i lokale og 
regionale forhold. Dannelsesprogrammet tar med andre ord undervisningen ut av 
klasserommet, og gir studenten et sosialt, samholdsbyggende tilbud som et frivillig supplement 
til emnetilbudet. Alle studenter blir oppfordret til å delta i programmet, men det er ikke 
obligatorisk. 

Undervisning under ekstraordinære omstendigheter 

Under ekstraordinære omstendigheter, slik tilfellet var under Covid-19-pandemien i perioden 
2020–2021, kan samlingsbasert undervisning bli erstattet med nettundervisning. 
Kulturakademiet har utarbeidet et sofistikert system for slik undervisning som tar i bruk både 
innspilte forelesningsvideoer og gruppebasert fjernundervisning i seminarform. Systemet 
legger også til rette for sosialisering mellom studenter og fagpersoner før og etter undervisning 
ved hjelp av en intern kommunikasjonsserver på plattformen Discord. På denne serveren er det 
også opprettet lyd- og tekstkanaler ment for språktrening og kollokvier. 

 

6.0 Arbeidsomfang 

Studiet avvikles på heltid, og det må påregnes ca. 40 timer studieinnsats per uke.  

 

7.0 Vurderingsformer 

Studieprogrammet i europeisk kulturhistorie inneholder en rekke ulike vurderingsformer. 
Studenten skal fremvise kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse både i forhold til 
overordnet læringsutbyttebeskrivelse for studieprogrammet og læringsutbyttebeskrivelsene for 
de enkelte emner. Gjennom semesteret gir den avsluttende vurderingen studenten et mål og noe 
å forberede seg til, veiledet av læringsutbyttet satt for det enkelte emnet. Vurderingsformene 
for hvert emne er valgt på bakgrunn av emnets egenart og plass i programmet opp mot 
studieprogrammets overordnede læringsutbytte. Emnenes vurderingsform er oppgitt i 
emneplanene.  

Det er valgt å benytte vurderingsformene hjemmeeksamen, mappeinnlevering og innlevering 
av individuelt skriftlig arbeid. Med andre ord er tradisjonelle løsninger som skriftlig og muntlig 
skoleeksamen valgt bort. Årsaken til dette er at vurderingsformer som gir studenten mulighet 
til å prestere over tid, bedre får frem nivået på studentens kunnskaper, ferdigheter og 
kompetanse enn alternativet hvor karakteren settes på bakgrunn av en eksamen over noen timer 
(skriftlig) eller rundt 20–30 minutter (muntlig). Tradisjonelle eksamensformer speiler i mindre 
grad situasjoner som studenten vil stå ovenfor i videre arbeidsliv, og studenten vil kunne 
oppleve at kompetanse som er relevant for utøvelse av fremtidige arbeid, ikke testes. Når 
kunnskap og ferdigheter kun testes i form av enkeltstående spørsmål, blir dessuten studenten 
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mer opptatt av å reprodusere informasjon enn å utvikle egen forståelse. Vår foretrukne form er 
mappeinnlevering bestående av semesteroppgaver og i noen tilfeller i kombinasjon med 
hjemmeeksamen over 3 dager. I henhold til læringsutbyttebeskrivelsen skal kandidaten vise 
evne til å analysere og fortolke kulturelle fenomener i overenstemmelse med akademiske 
metoder og etiske standarder. Tilgang til lærestoffet er i denne sammenheng en fordel som 
muliggjør det høyere refleksjonsnivå. Det høynede nivåkravet som følger av at studenten har 
tilgang til kilder og hjelpemidler, forsterker studentens innforlivelse med det faglige materialet, 
og høyner på et mer generelt plan den faglige samtalen forut for, og i etterkant av, eksamen. 
Denne ambisjonen gjenspeiles i undervisningsopplegget, i form av blant annet veiledning og 
obligatorisk aktivitet, som sikrer at studenten tilfredsstiller nivået som er nedfelt i emnets 
læringsutbyttebeskrivelse. 

En nærmere begrunnelse og redegjørelse for valg av vurderingsform blir gitt i det følgende.  

Hjemmeeksamen 

Hjemmeeksamen over tre dager er valgt som eneste vurderingsform på EX101 (exphil) og som 
del av mappeinnlevering i en rekke tjuepoengsemner. Begrunnelsen for dette valget, er at 
pensum i de emnene er av en slik art at et selvstendig arbeid med stoff og problemstillinger 
fordrer tekstbelegg. Grunnene til dette er flere. For det første består de gjeldende emnene til 
dels av litterære tekster, der nærlesning er en forutsetning for grundig fortolkning. Studenten 
må derfor ha tilgang til tekstene de skriver om. For det andre er de gjeldende emnene av en slik 
art at de forutsetter et kulturhistorisk arbeid der studenten må sammenligne et stort spekter av 
tekster og materiale og sammenholde kilder og historisk informasjon. Tidsbegrensningen ved 
hjemmeeksamen tvinger for det tredje studenten til et dypdykk som krever fortrolighet med det 
faglige materialet, noe som muliggjør vurdering av både bredde- og dybdekunnskap. Disse 
faktorene gjør hjemmeeksamen til en egnet vurderingsform.  

Mappeinnlevering 

Professor i sosialt arbeid ved VID, Inger Oterholm, mener at de siste årenes utvikling bort fra 
skoleeksamen og mot mappeeksamen er knyttet til at kvalitetsreformen i høyere utdanning satte 
«et nytt fokus både på arbeids- og vurderingsformer i høyere utdanning.» «Hensikten var», 
fortsetter Oterholm, «at studentene skulle få hyppige tilbakemeldinger på arbeidene sine, og at 
de skulle jobbe jevnere gjennom semesteret slik at kortsiktig pugg foran eksamen ble unngått 
(St.meld.nr. 27 2000-2001). Mappe som eksamensform innebar [i så måte] at en gikk mer eller 
mindre bort fra tradisjonell eksamen under tilsyn (skoleeksamen).»  

Valg av mappeinnlevering som dominerende vurderingsform, reflekterer denne utviklingen, og 
er knyttet til et ønske om å styrke sammenhengen mellom undervisning og vurdering i studiet. 
Mappearbeid er knyttet sammen med refleksjon og selvvurdering, og i fokus står både prosess 
og produkt. Mappeinnlevering muliggjør formative vurderinger fra veileder underveis i 
prosessen og en summativ vurdering ved innlevering som forsikrer at studenten har oppnådd 
nødvendige kvalifikasjoner innen emnet. Graden av oppnåelse av disse kvalifikasjonsmålene 
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bestemmer karaktervurderingen av hver enkelt kandidat. Studenten får også erfaring med å 
vurdere og diskutere eget og andres arbeid. På 200-nivå vil bruk av opponentkommentarer også 
kunne gjøres skriftlig. Grunnen til at bruken av opponentkommentarer slår inn først på 200-
nivå, skyldes et ønske om å skape en tryggest mulig ramme for presentasjon og diskusjon av 
egne tekster for den enkelte student. Det forutsettes at studenter på 200-nivå har opparbeidet 
seg en viss fagkunnskap og innsikt i akademisk skriving og tilbakemeldingskultur.  

Samtlige emner med unntak av EX101 og bacheloroppgaven har mappeinnlevering som 
vurderingsform. En mappe er en samling av faglige arbeider fremstilt gjennom semesteret. 
Størrelsen på mappens deler og totale ramme vil variere ut ifra omfanget til emnet (20 
studiepoeng for oversiktsemnene, 10 studiepoeng for dybdeemnene og forberedende emner). 
Det benyttes to former for mappeinnlevering. Den første består av to semesteroppgaver, 
arbeidet frem gjennom hele semesteret. Den andre består av én semesteroppgave, arbeidet frem 
gjennom hele semesteret, og én hjemmeeksamensoppgave, fremstilt over tre dager. Studenten 
vil motta skriftlig og muntlig tilbakemelding på utkast til semesteroppgave, både individuelt og 
kollektivt i tilknytning til avvikling av seminarundervisning. En samlet karakter blir gitt ut fra 
en helhetsvurdering av mappen.  

Innlevering av individuelt skriftlig arbeid – bacheloroppgaven 

For å oppnå læringsutbytter på program- og emnenivå samt nødvendig kompetanse for videre 
studier og arbeidsliv får studenten erfaring med akademisk skrivearbeid. I løpet av 
bachelorstudiet i europeisk kulturhistorie får studenten rikelig med trening i å skrive, 
kommentere og revidere egne tekster som følge av valgte undervisnings-, lærings- og 
vurderingsformer. Innlevering av individuelt skriftlig arbeid inngår både i hjemmeeksamen og 
i mappeinnlevering. Den tredje og mest omfattende formen for individuelt skriftlig arbeid er 
den avsluttende bacheloroppgaven i emnene KULT301 og KULT302.  

Studenten kan velge mellom emnene KULT301 og KULT302, av henholdsvis 20 og 10 
studiepoengsomfang. Begge variantene inkluderer en innføring i ulike relevante metoder innen 
forsknings- og utviklingsarbeid i humaniora generelt og innen kulturhistorie spesielt. I tillegg 
gis kurs i og assistanse med litteratursøk, prosjektarbeid og akademisk skriving. Uavhengig av 
bacheloroppgavevariant skal studenten anvende kunnskap tilegnet seg gjennom læringsbanen i 
form av et studium innen kulturhistorie som tar utgangspunkt i historisk kildemateriale. Tema 
for oppgaven velges i samråd med veileder. 

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven får studenten øvd opp sin evne til å arbeide 
selvstendig med faglige spørsmål og kildemateriale i henhold til krav for vitenskapelig 
fremstilling og argumentasjon. Studenten formulerer selv problemstillingen i oppgaven og 
utformer en prosjektbeskrivelse som innleveres skriftlig til faglærer og presenteres muntlig for 
medstudenter under seminarundervisningen. Før siste seminar skal studenten levere et 
gjennomarbeidet oppgaveutkast som, foruten å motta individuell veiledning og godkjenning fra 
faglærer, vil bli gjenstand for muntlige opponentkommentarer fra medstudent. På denne måten 
får studenten inngående erfaring med både å motta og å gi tilbakemeldinger, vurdere egne og 
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andres arbeid og revidere tekstutkast. Med henblikk på studieprogrammets overordnede 
læringsutbyttebeskrivelser er arbeid med bacheloroppgave nødvendig for å nå kunnskaps-, 
ferdighets- og kompetansemålene som forventes av en student på dette nivået. Arbeidet 
forbereder studenten på videre studier på masternivå og annet selvstendig, fortolkende og 
analyserende arbeid i senere yrkesliv. 

Karakterskalaen som brukes for vurderingsformene, er som følger: 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av 
vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 
Kandidaten viser svært god vurderingsevne og 
stor grad av selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget 
god vurderingsevne og selvstendighet. 

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på 
de fleste områder. Kandidaten viser god 
vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste 
områdene. 

D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige 
mangler. Kandidaten viser en viss grad av 
vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, 
men heller ikke mer. Kandidaten viser liten 
vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått Presentasjon som ikke tilfredsstiller de faglige 
minimumskravene. Kandidaten viser både 
manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

 

Begrunnelse og klage 

Studenten kan be om begrunnelse for satt eksamenskarakter senest innen en uke etter at 
karakteren er kunngjort. I begrunnelsen gis informasjon om de generelle retningslinjene for 
sensur og hvordan sensor har vurdert den enkelte students eksamenssvar. Ved forespørsel vil 
studenten normalt få tilsendt en skriftlig begrunnelse innen to uker. 

Studenten kan også klage på karaktersettingen på eksamensbesvarelsen med frist senest innen 
tre uker etter at karakteren er kunngjort. Besvarelsen vil i så tilfelle behandles av en ny sensor 
med behandlingstid på inntil en måned. Resultatet fra klagesensuren blir den endelige 
karakteren og kan være den samme, bedre eller dårligere enn opprinnelig sensur.  
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Adgang til ny eller utsatt eksamen 

Godkjent forfall til eksamen kan gi rett til utsatt eksamen. Godkjent forfall kan være sykdom 
på eksamensdagen eller sykdom som oppstår i eksamenslokalet på eksamensdagen. Det kan 
også være andre sterke velferdsgrunner. Legeattest eller attest fra annen sakkyndig instans må 
være innlevert til høyskolens eksamenskontor innen tre virkedager. Ved ønske om utsatt 
eksamen må studenten søke senest innen en uke etter oppsatt eksamensdato. Rektor kan vedta 
at det skal holdes kontinuasjonseksamen med adgang for studenter som har fremstilt seg til 
ordinær eksamen og ikke bestått, eller som har gyldig fravær ved ordinær eksamen. 

Dersom kravene for ny eller utsatt eksamen er oppfylt, vil en ny eksamensdato bli oppsatt, om 
mulig for innværende semester ellers i løpet av det påfølgende semesteret. 

Trekk fra eksamen 

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Jfr. Forskrift om opptak, studier og eksamen 
ved Kulturakademiet regnes det som tellende forsøk når man (a) har bestått eksamen; (b) trekker 
seg etter avmeldingsfristens utløp uten gyldig fravær; (c) ikke møter på eksamen; (d) ikke 
leverer eksamensbesvarelsen innen oppgitt frist; (e) møter på eksamen og trekker seg under 
eksamen uten gyldig grunn; (f) møter til eksamen uten nødvendig eller fungerende utstyr, og 
av den grunn ikke får gjennomført eksamen; (g) får sin eksamen annullert på grunn av fusk, 
forsøk på fusk, falskt vitnemål eller annen uredelig opptreden, jfr. lovens § 4-7; (h) får 
karakteren F, «ikke bestått» eller annen karakter som viser at eksamen er underkjent. 

Tilrettelagt eksamen 

Synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre 
utfordringer kan gi rett til tilrettelagt eksamen. Kontakt eksamenskontoret for mer informasjon. 
Frist for søknad om tilrettelagt eksamen er 15. februar om våren og 15. september om høsten. 

Evaluering av emner 

Det vil bli foretatt evaluering av alle emner som inngår i studietilbudet til Kulturakademiet i 
henhold til gjeldende kvalitetssystem. Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved 
Kulturakademiet er samlet på skolens studiekvalitetssider. 

 

8.0 Opptakskrav 

Kulturakademiets bachelorstudium i europeisk kulturhistorie er en grunnutdanning og 
opptakskravet er følgelig generell studiekompetanse, jfr. bestemmelsene i FOR-2017-01-06-13 
om opptak til høgre utdanning. Det er også mulig å få opptak på grunnlag av realkompetanse. 
Realkompetanse innebærer arbeids-og/eller utdanningspraksis i minimum 5 år, minimum 25 
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års alder og norskkunnskaper på minst VKII-nivå, jfr. FOR-2017-01-06-13 § 3-1 og Forskrift 
om opptak, studier og eksamen ved Kulturakademiet § 2-4(3).  

Kulturakademiets opptakskrav fremgår av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved 
Kulturakademiet § 2-4. 

Kulturakademiet følger til enhver tid departementets forskrift om opptak til høgre utdanning. 
Bachelorgraden i europeisk kulturhistorie er en grunnutdanning som ikke krever annen høyere 
utdanning som grunnlag for opptak. Studiet er åpent og uten plassbegrensning, og det foreligger 
ingen opptakskrav utover generell studiekompetanse, heller ingen tilleggskrav. I forskriften 
heter det: «Herav følger at alle med generell studiekompetanse kan bli tatt opp til studier ved 
Kulturakademiet.» Spesielle forkunnskaper er ikke nødvendig for studiet. Studenter med 
generell studiekompetanse vil mestre norsk og engelsk, og har forutsetninger for å kunne mestre 
det faglige nivået på studiet. 

Utvekslingsstudenter og søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere kunnskaper i 
engelsk tilsvarende kravene som stilles i nasjonal opptaksforskrift i § 2-2 og § 2-3 og er nedfelt 
i GSU-listen. For studenter som ikke har gått på norsk videregående skole, kan kravene om 
språkmestring i norsk og engelsk dekkes ved at de gjennomfører prøver som til enhver tid er 
fastsatt i forskrift om opptak til høgre utdanning. Kravet om dokumentasjon av 
norskkunnskaper gjelder ikke for opptak på engelskspråklige emner eller emnegrupper. 

Det kan søkes om opptak på grunnlag av realkompetanse etter § 3-1 i forskrift om opptak til 
høgre utdanning. Kulturakademiet har dermed fastsatt følgende minstekrav til 
realkompetansesøkere: 

(a) arbeids- og/eller utdanningspraksis i minimum 5 år 

(b) alder minst 25 år 

(c) har ikke generell studiekompetanse 

(d) norskkunnskaper tilstrekkelig til å kunne gjennomføre studiene, veiledende på VKII-nivå 

(e) For enkeltstudier/studieprogrammer kan det fastsettes krav utover de generelle kravene i 
gjeldende studieplan. 

Hvis minstekravene til realkompetanse er oppfylt, foretas det en individuell faglig vurdering av 
hver søker i denne kategorien slik at søkerens kompetanse er satt opp mot de faglige kravene 
til studiet det er søkt opptak til.  
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9.0 Detaljerte emneplaner 

Emnetilbudet knyttet til i studieprogrammet består av forberedende, programdefinerte og frie 
emner. Som del av gradens programdefinerte emner inngår obligatoriske emner, inkludert 
bacheloroppgaven, og et utvalg fordypningsemner som studenten står fritt til å velge mellom. 

Kulturakademiet skiller mellom emner på 100-, 200- og 300-nivå. Dette reflekterer at 
læringsutbyttene kan være mer avanserte senere i studieløpet, selv om alle emnene er på nivå 6 
i NKR. Dette er i tråd med retningslinjene i ECTS Users’ Guide. 
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Forberedende emner 
Forberedende emner består av Examen philosophicum (EX101) og Examen facultatum 
(EX102/EX103). For sistnevnte må studenten velge mellom en variant som vektlegger de 
humanistiske fagene (EX102) og en variant som vektlegger samfunnsvitenskapene (EX103). 

 

EX101 – Examen philosophicum 

Fakta om emnet 

Emnekode: EX101 Emnenavn: Examen 
philosophicum 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 
Kort om emnet 

Examen philosophicum er et forberedende emne som presenterer grunnleggende filosofiske 
begreper, spørsmål og tradisjoner på en oversiktlig måte. Gjennom studiet undersøkes hva 
kunnskap, sannhet og virkelighet er. Spørsmålet om det gode liv og hva som bestemmer våre 
handlinger som gode eller slette, blir også undersøkt. Emnets to overordnede deler er 
filosofihistorie (Exphil I) og språk og argumentasjon (Exphil II).  

Exphil I – filosofihistorie 

I den filosofihistoriske delen får studenten kjennskap til et utvalg tenkere fra antikken og frem 
til det tjuende århundret. Ved å plassere tenkningen inn i en historisk ramme blir en rekke 
kjennetegn ved ulike filosofihistoriske epoker belyst. Virkelighetsoppfatningene som til ulike 
tider har vært dominerende, blir på denne måten introdusert for studenten i forlengelsen av ulike 
filosofers forståelse av virkeligheten, menneskets erkjennelsesevner og grunnlaget for et godt 
liv og samfunn. 

Exphil II – språk og argumentasjon 

Emnets andre del ser nærmere på hvordan språket kan brukes på en presis og etterrettelig måte 
i tråd med etiske standarder for fri og åpen diskusjon. Språkteoretiske og logiske emner 
gjennomgås i forbindelse med ulike etiske modeller i moderne tid med vekt på utfordringer 
innen debattetikk og idealer for det offentlige rom.  

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 
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● har kunnskaper om et utvalg begreper, problemstillinger, temaer, tenkere og tradisjoner 
som er sentrale for den europeiske filosofihistorien 

● har kjennskap til sentrale problemstillinger innen moralfilosofi, og kan redegjøre for 
kjennetegn ved flere etiske modeller 

● har kunnskap om argumentasjons-, definisjons- og tolkningslære 
● har kjennskap til kritiske perspektiver på europeisk filosofihistorie, blant annet knyttet 

til kjønn 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan identifisere standpunkter, argumenter, strukturer og begreper i filosofiske og 
vitenskapelige tekster 

● kan vurdere egne og andres ytringer i henhold til retningslinjer for god og presis 
kommunikasjon og debatteknikk 

● kan reflektere over ulike verdi- og menneskesyn og relatere dette til eget fagområde 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● har forståelse for normer for skriftlig og muntlig akademisk fremstilling, slik som 
klarhet, selvstendighet og etterrettelighet 

● kan strukturere og presentere faglig stoff  
● kan utveksle synspunkter omkring filosofiske spørsmål og delta i diskusjoner om etiske 

problemstillinger 

Krav til forkunnskaper 

Ingen 

Overlappende emner 

Ingen 

Bestått Examen philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere gir generelt fritak for 
EX101. Bestått exphil-variant fra annen norsk utdanningsinstitusjon gir også fritak for EX101. 
Det må søkes om å få det eksterne emnet godkjent i grad ved Kulturakademiet. 

Undervisning 

Undervisningen gis i form av forelesninger (ca. 28 timer) og seminarer (ca. 14 timer).  

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
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filosofiske og vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. 
Studenten gis tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● innlevering av refleksjonsnotat: Et refleksjonsnotat på 700-900 ord leveres inn etter 
at undervisning i Exphil I er overstått. 

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamensformen er en tre dagers hjemmeeksamen bestående av to deler: filosofihistorie 
(Exphil I) og språk og argumentasjon (Exphil II). For hver del skal studenten besvare to av tre 
gitte oppgaver.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge eksamensdeler 
vurderes til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Lohne, J.E. 2017. Etikk, språk og argumentasjon: En innføring i debattetikk. Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag. (176 sider) 

Tollefsen, T., H. Syse og R.F. Nicolaisen. 2007. Tenkere og ideer: Filosofiens historie fra 
antikken til vår egen tid. Oslo: Ad Notam Gyldendal. [stjernemerkede kapitler utgår] (320 sider) 
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Originallitteratur  

Arendt, Hannah. 1996. Vita Activa: Det virksomme liv. Oversatt av Christian Janss. Oslo: Pax 
Forlag. s. 21-40 (20 sider) 

Aristoteles. 1998. Fysikken. Oversatt av Jens Tomas Anfindsen. I Filosofiske tekster, redigert 
av Helge Svare. Oslo: Pax Forlag. [bok II, kap. 1-3 og 7-8] (13 sider)  

Aristoteles. 1998. Metafysikken. Oversatt av Jens Tomas Anfindsen. I Filosofiske tekster, 
redigert av Helge Svare. Oslo: Pax Forlag. [bok I, kap. 1-3; bok IV, kap. 1-2] (6 sider)  

Aristoteles. 1999. Den nikomakiske etikk. Oversatt av Øyvind Rabbås og Anfinn Stigen. Oslo: 
Bokklubben dagens bøker. [bok I, kap. 1-5, 7-8, 10 og 13; bok II, kap. 1 og 5-8] (25 sider)  

Beauvoir, Simone de. 2000. Det annet kjønn. Oversatt av Bente Christensen. Oslo: Pax Forlag. 
s. 33-48 (16 sider) 

Descartes, René. 1992. Meditasjoner over filosofiens grunnlag og andre tekster. Oversatt av 
Asbjørn Aarnes. Oslo: Aschehoug. [meditasjoner I-II; III, 1-24 og 37-39; IV, 1-13; V, 2-6; VI, 
2-3 og 9] (31 sider) 

Hume, David. 1993. A Treatise of Human Nature. I David Hume: Etiske skrifter, redigert og 
oversatt av Magne Malmanger. Oslo: Pax Forlag. [bok III, del I, seksjon I-II] s. 74-96 (23 sider) 

Hume, David. 1993. An Enquiry Concerning Human Understanding. I David Hume: Etiske 
skrifter, redigert og oversatt av Magne Malmanger. Oslo: Pax Forlag. [seksjon VII Om frihet 
og nødvendighet, del I-II] s. 44-60 (17 sider)  

Kant, Immanuel. 1983. Grunnlegging av moralens metafysikk. Oversatt av Elling Schwabe-
Hansen. I Moral, politikk og historie: Et utvalg fra Kants praktiske filosofi, redigert av Eivind 
Storheim. Oslo: Universitetsforlaget. [kap. 1-2] s. 17-60 (44 sider) 

Kant, Immanuel. 2007. Prolegomena til enhver fremtidig metafysik, der skal kunne fremtræde 
som videnskab. Oversatt av Claus Bratt Østergaard. Frederiksberg: Det lille forlag. s.1-2, 5-11, 
14-23 og 27-30 (23 sider) 

Kierkegaard, Søren. 1998. Afsluttende uvidenskabelig efterskrift. I Filosofiske tekster, redigert 
av Helge Svare. Oslo: Pax Forlag. s. 221-229 (9 sider) 

Kierkegaard, Søren. 1998. Enten-Eller. I Filosofiske tekster, redigert av Helge Svare. Oslo: Pax 
Forlag. s. 213-220 (8 sider) 

Nietzsche, Friedrich. 1989. «Om sannhet og løgn i utenommoralsk forstand». Oversatt av 
Kjeld-Willy Hansen. Agora: Journal for metafysisk spekulasjon, nr. 2-3. s. 115-127 (13 sider) 

Nietzsche, Friedrich. 1990. Slik talte Zarathustra. Oversatt av Amund Hønningstad. Oslo: 
Gyldendal Norsk Forlag. s. 12-14 (3 sider) 

Platon. 2001. Faidon. Oversatt av Egil Kraggerud. I Samlede verker. Bind IV. Oslo: 
Vidarforlaget. [77b-84c] s. 42-51 (10 sider) 
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Platon. 2001. Staten. Oversatt av Henning Mørland. I Samlede verker. Bind V. Oslo: 
Vidarforlaget. [bok 6, 507a-511e; bok 7514a-521b] s. 262-276 (15 sider) 

Platon. 2014. Menon. Oversatt av Håvard Løkke. Oslo: Vidarforlaget. [70a-86c] s. 14-48 (34 
sider) 

Sartre, Jean-Paul. 1993. Eksistensialisme er humanisme. Oversatt av Carl Hambro. Oslo: 
Cappelen. s. 5-40 (36 sider) 

Wollstonecraft, Mary. 1994. «Et forsvar for kvinnens rettigheter». I Feminismens klassikere, 
redigert av Anne Holden Rønning og Toril Hanssen. Oslo: Pax Forlag. s. 101-127 (27 sider) 

Wyller, Egil A. 1993. Platonisme – henologi: Dobbeltsproglig tekstbok. Bind 1. Antikken og 
den latinske middelalder. Oslo: Solum Bokvennen. [fragmenter om Pythagoras, av Heraklit, 
Parmenides og Platon/Sokrates med korte innledninger] (23 sider) 

Kommentarlitteratur 

Hagtvet, Bernt. 1993. «Hannah Arendt». I Vestens Tenkere. Bind 3, redigert av Trond Berg 
Eriksen. Oslo: Aschehoug. s. 350-372 (23 sider) 

Lampl, Hans Erich. 1993. «Friedrich Nietzsche». I Vestens Tenkere. Bind 3, redigert av Trond 
Berg Eriksen. Oslo: Aschehoug. s. 574-591 (18 sider) 

Moi, Toril. 2002. Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori. Oversatt av Rakel 
Christina Granaas. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. s. 107-116 (10 sider) 

Nagel, Anne-Hilde. 1999. «Mary Wollstonecraft (1759-1797): Rettighetsforsvareren». I 
Kjønnsperspektiver i filosofihistorien, redigert av Linda M. Rustad og Hilde Bondevik. Oslo: 
Pax Forlag. s. 128-148 (21 sider) 

Owesen, Ingeborg W. 2010. «Om å kanonisere det som har unndratt seg kanonisering: 
feminisme og filosofihistorie». Norsk filosofisk tidsskrift, vol. 45, nr. 4. s. 223-234 (12 sider) 

Østerberg, Dag. 1993. «Jean-Paul Sartre». I Vestens Tenkere. Bind 3, redigert av Trond Berg 
Eriksen. Oslo: Aschehoug. s. 251-263 (13 sider) 

Totalt 999 sider 
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EX102 – Examen facultatum for humanistiske fag 

Fakta om emnet 

Emnekode: EX102 Emnenavn: Examen 
facultatum for humanistiske 
fag 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 
Kort om emnet 

Examen facultatum er et forberedende emne som gir et innblikk i viktige forutsetninger for 
vitenskapelig virksomhet. Emnet behandler sentrale vitenskapsfilosofiske temaer. Sentralt står 
den historiske utviklingen til vitenskapene som studerer det menneskelige og det 
menneskeskapte. Emnet utvider perspektivet på studentens fagstudier, øker forståelsen for ulike 
fagfelters egenart og fremmer muligheten for tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon innen 
humanistiske fag og med øvrige fagfelt. Emnets to overordnede deler er faghistorie og metodikk 
(Exfac I) og vitenskapsfilosofi (Exfac II). 

Exfac I – Faghistorie og metodikk for humanistiske fag  

Første del presenterer studenten for sentrale teorier, metoder og debatter innen 
humanvitenskapene. Gjennom en innføring i humanioras historie bidrar emnet til å gi studenten 
et bredere perspektiv på faglige studier, økt forståelse av humanistiske fags betydning i 
samfunnet og skjerpet kritiske sans i møte med studier av mennesket som sosialt, kulturelt og 
historisk vesen.  

Exfac II – Vitenskapsfilosofi  

Vitenskapsfilosofi handler om å reflektere filosofisk over vitenskapens grunnlag, dens metoder, 
praksiser og idealer. Ulike tradisjoner innen vitenskapsfilosofi gjennomgås, og studentene får 
en innføring i ulike vitenskapelige fremgangsmåter, forklaringstyper og standarder for 
forskning og etisk praksis. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kunnskap om humanistiske fags egenart og faghistorie 
● har kjennskap til humanioras ulike studieobjekter, disipliner og plass i samfunnet  
● har kjennskap til sentrale vitenskapsfilosofiske teorier, begreper og metoder, blant andre 

hypotetisk-deduktiv metode og hermeneutikk 

Ferdigheter 
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Kandidaten: 

● kan identifisere argumenter, standpunkter og strukturer i en vitenskapelig tekst 
● kan anvende vitenskapsteoretiske problemstillinger i arbeidet med humanistiske fag 
● kan reflektere over ulike standarder for vitenskapelig praksis og knytte forskningsetiske 

problemstillinger til arbeid innen eget fagområde 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan strukturere faglig stoff og presentere det skriftlig 
● kan utveksle synspunkter omkring vitenskapsfilosofiske spørsmål og delta i diskusjoner 

om etiske problemstillinger knyttet til vitenskapelig praksis og metode 
● har gjennom økt forståelse av ulike fags egenart og rolle i samfunnet et grunnlag for 

tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon 

Krav til forkunnskaper 

Ingen 

Overlappende emner 

10 studiepoeng overlapp mot EX103 – Examen facultatum for samfunnsvitenskapene 

Examen philosophicum etter studieplanen av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, 
gir generelt fritak fra Examen facultatum. 

Bestått exfac-variant, av tilsvarende eller nærliggende art ment for humanistiske eller 
samfunnsvitenskapelige studier, fra annen norsk utdanningsinstitusjon kan gi fritak for EX102. 
Det må søkes om å få det eksterne emnet godkjent i grad ved Kulturakademiet. 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer) og seminarer (ca. 12 timer).  

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 
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Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til semesteroppgave i Exfac 1 og 2 på mellom 700 og 900 ord per 
oppgave.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver, henholdsvis i faghistorie 
og metodikk for humanistiske fag og i vitenskapsfilosofi. Hver oppgave skal bestå av 1400-
1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Faghistorie og metodikk for humanistiske fag  

Dilthey, Wilhelm. 2001. «Avgrensning av åndsvitenskapene». I Hermeneutisk lesebok, redigert 
av Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen. Oslo: Spartacus. s. 215-223 (9 sider) 

Gadamer, Hans-Georg. 2010. Sannhet og metode: Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk. 
Oversatt av Lars Holm-Hansen. Oslo: Pax Forlag. [fra underkapitlet «Opphevingen av 
forståelsens historisitet til et hermeneutisk prinsipp»] s. 302-328 (27 sider) 

Jordheim, Helge, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie. 2011. Humaniora: 
En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. (423 sider) 

Ricoeur, Paul. 2001. «Hva er en tekst? Å forstå og forklare». I Hermeneutisk lesebok, redigert 
av Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen. Oslo: Spartacus. s. 59-79 (21 sider) 
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Said, Edward W. 1994. Orientalisme: Vestlige oppfatninger av Orienten. Oversatt av Anne 
Aabakken. Oslo: Cappelen. s. 11-39 (29 sider) 

Vitenskapsfilosofi  

Eriksen, Trond Berg. 2001. «To kulturer – eller langt flere?». I De to kulturer av C.P. Snow. 
Oslo: Cappelen. s. 7-13 (7 sider) 

Gilje, Nils og Harald Grimen. 1993. Samfunnsvitenskapelige forutsetninger: Innføring i 
samfunnsvitenskapens vitenskapsfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget. (264 sider) 

Gjötterud, Kristoffer. 2001. «Værens mysterium og værens rikdom». I De to kulturer av C.P. 
Snow. Oslo: Cappelen. s. 14-22 (9 sider) 

Kuhn, Thomas S. 2007. Vitenskapelige revolusjoners struktur. Oversatt av Lars Holm-Hansen. 
Oslo: Bokklubben. s. 3-37 (35 sider) 

Snow, Charles P. 2001. De to kulturer. Oversatt av Edvard Stang. Oslo: Cappelen. [Rede-
forelesningen] s. 23-65 (43 sider) 

Sontag, Susan. 2011. «Mot fortolkning». Agora: Journal for metafysisk spekulasjon, vol. 29, 
nr. 2-3. s. 168-178 (11 sider) 

Totalt 878 sider 
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EX103 – Examen facultatum for samfunnsvitenskapene 

Fakta om emnet 

Emnekode: EX103 Emnenavn: Examen 
facultatum for 
samfunnsvitenskapene 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 
Kort om emnet 

Examen facultatum er et forberedende emne som gir et innblikk i viktige forutsetninger for 
vitenskapelig virksomhet. Emnet behandler sentrale vitenskapsfilosofiske temaer. Sentralt står 
den historiske utviklingen til vitenskapene som studerer det menneskelige og det 
menneskeskapte. Emnet utvider perspektivet på studentens fagstudier, øker forståelsen for ulike 
fagfelters egenart og fremmer muligheten for tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon innen 
samfunnsorienterte fag og med øvrige fagfelt. Emnets to overordnede deler er faghistorie og 
metodikk (Exfac I) og vitenskapsfilosofi (Exfac II). 

Exfac I – Faghistorie og metodikk for samfunnsvitenskapene  

Første del presenterer studenten for sentrale teorier, strømninger, begreper og debatter innen 
samfunnsvitenskapene. Gjennom en innføring i samfunnsvitenskapenes historie bidrar emnet 
til å gi studenten et bredere perspektiv på faglige studier, økt forståelse av samfunnsfagenes 
betydning og skjerpet kritiske sans i møte med ulike former for samfunnsvitenskapelig 
forskning.  

Exfac II – Vitenskapsfilosofi  

Vitenskapsfilosofi handler om å reflektere filosofisk over vitenskapens grunnlag, dens metoder, 
praksiser og idealer. Ulike tradisjoner innen vitenskapsfilosofi gjennomgås, og studentene får 
en innføring i ulike vitenskapelige fremgangsmåter, forklaringstyper og standarder for 
forskning og etisk praksis. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kunnskap om samfunnsvitenskapenes egenart, faghistorie, ulike disipliner og plass 
i samfunnet 

● har kjennskap til samfunnsvitenskapelige modeller av mennesket og menneskelig 
handling samt teorier om sosial orden  

● har kjennskap til sentrale vitenskapsfilosofiske teorier, begreper og metoder 
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Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst 
● kan anvende vitenskapsteoretiske problemstillinger i arbeid med 

samfunnsvitenskapelige fag 
● kan reflektere over ulike standarder for vitenskapelige praksis og knytte 

forskningsetiske problemstillinger til arbeid innen eget fagområde 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan strukturere faglig stoff og presentere det skriftlig 
● kan utveksle synspunkter omkring vitenskapsfilosofiske spørsmål og delta i diskusjoner 

om etiske problemstillinger knyttet til vitenskapelig praksis og metode 
● har gjennom økt forståelse av ulike fags egenart og rolle i samfunnet et grunnlag for 

tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon 

Krav til forkunnskaper 

Ingen 

Overlappende emner 

10 studiepoeng overlapp mot EX102 – Examen facultatum for samfunnsvitenskapene 

Examen philosophicum etter studieplanen av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, 
gir generelt fritak fra Examen facultatum. 

Bestått exfac-variant, av tilsvarende eller nærliggende art ment for humanistiske eller 
samfunnsvitenskapelige studier, fra annen norsk utdanningsinstitusjon kan gi fritak for EX103. 
Det må søkes om å få det eksterne emnet godkjent i grad ved Kulturakademiet. 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer) og seminarer (ca. 12 timer).  

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  
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Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til semesteroppgave i Exfac 1 og 2 på mellom 700 og 900 ord per 
oppgave.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver, henholdsvis til faghistorie 
og metodikk for humanistiske fag og til vitenskapsfilosofi. Hver oppgave skal bestå av 1400-
1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Faghistorie og metodikk for samfunnsvitenskapene 

Balsvik, Eivind og Susanna M. Solli. 2018. Introduksjon til samfunnsvitenskapene. Bind 1. 
Oslo: Universitetsforlaget. (240 sider) 

Balsvik, Eivind og Susanna M. Solli. 2018. Introduksjon til samfunnsvitenskapene. Bind 2. 
Oslo: Universitetsforlaget. s. 17-41, 86-98, 189-219 og 271-336 (135 sider) 

Geertz, Clifford. 1983. «Blurred Genres: The Refiguration of Social Thought». I Local 
Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology. New York: Basic Books. s. 19-35 
(17 sider) 
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Geertz, Clifford. 2011. «‘Fra den innfødtes synsvinkel’: om den antropologiske forståelsens 
egenart». I Hermeneutisk lesebok, redigert av Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen. Oslo: 
Spartacus. s. 289-305 (17 sider) 

Said, Edward W. 1994. Orientalisme: Vestlige oppfatninger av Orienten. Oversatt av Anne 
Aabakken. Oslo: Cappelen. s. 11-39 (29 sider) 

Vitenskapsfilosofi 

Eriksen, Trond Berg. 2001. «To kulturer – eller langt flere?». I De to kulturer av C.P. Snow. 
Oslo: Cappelen. s. 7-13 (7 sider) 

Gilje, Nils og Harald Grimen. 1993. Samfunnsvitenskapelige forutsetninger: Innføring i 
samfunnsvitenskapens vitenskapsfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget. (264 sider) 

Gjötterud, Kristoffer. 2001. «Værens mysterium og værens rikdom». I De to kulturer av C.P. 
Snow. Oslo: Cappelen. s. 14-22 (9 sider) 

Kuhn, Thomas S. 2007. Vitenskapelige revolusjoners struktur. Oversatt av Lars Holm-Hansen. 
Oslo: Bokklubben. s. 3-37 (35 sider) 

Snow, Charles P. 2001. De to kulturer. Oversatt av Edvard Stang. Oslo: Cappelen. [Rede-
forelesningen] s. 23-65 (43 sider) 

Sontag, Susan. 2011. «Mot fortolkning». Agora: Journal for metafysisk spekulasjon, vol. 29, 
nr. 2-3. s. 168-178 (11 sider) 

Totalt 807 sider 
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Programdefinerte emner – obligatoriske emner i europeisk 
kulturhistorie 
Emnegruppen inkluderer tre innføringsemner – KULT101, KULT110 og KULT111 – som i sin 
helhet gir studenten et bredt overblikk over europeisk kulturhistorie fra antikken til nyere tid 
samt et fordypningsemne – KULT201 – i kulturhistoriens faghistorie, sentrale teorier og 
metoder. Gruppen av obligatoriske emner inkluderer også et bacheloroppgaveemne – 
KULT301 eller KULT302 – i europeisk kulturhistorie.  

 

KULT101 – Innføring i europeisk kulturhistorie 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT101 Emnenavn: Innføring i 
europeisk kulturhistorie 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 
Kort om emnet 

Emnet gir en innføring i europeisk kulturhistorie fra ca. 1500 til 1900, og behandler temaer som 
sosial organisering, kulturmøter, identitetsendring, tidsforståelse, populær- og fortellerkultur, 
tro og viten. Sentrale spørsmål er blant andre: Hvordan endret moderniseringsprosesser 
livsformer og mentalitet i Europa? Hvordan satte oppdagelser, oppfinnelser og 
opplysningsarbeid preg på hverdagsliv og selvforståelse? Hvordan endret ideen om «Europa» 
seg som følge av religiøse, politiske og kulturelle omveltninger?  

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kunnskap om europeisk kulturhistorie og mentalitetshistoriske endringer 
● har kunnskap om brudd og kontinuitet i fremveksten av det moderne Europa med vekt 

på hverdagsliv, opplysning og revolusjon 
● har kjennskap til trekk ved europeisk populærkultur, kunnskapskultur og troskultur i 

tidlig moderne tid 
● har kunnskap om forholdet mellom Europa og verden og utviklingen av en globalkultur 

i perioden 
● har kjennskap til kulturhistoriefagets egenart og historie 

Ferdigheter 

Kandidaten: 
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● har evne til kritisk lesning og akademisk skriving  
● kan finne, vurdere og henvise til informasjon og faglig materiale for å belyse 

problemstillinger innen kulturhistoriefaget 
● kan formidle kulturhistorisk kunnskap skriftlig og justere egne forståelser etter 

tilbakemelding 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan strukturere faglig stoff og presentere synspunkter på kulturhistoriske 
problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller  
● har gjennom økt forståelse av kulturhistoriefagets egenart og rolle i samfunnet et 

grunnlag for tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon 

Krav til forkunnskaper 

Ingen 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer) og seminarer (ca. 12 timer).  

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● innlevering av utkast til semesteroppgave: Det skal underveis i semesteret leveres 
utkast til semesteroppgave på minimum 1100 ord.  
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● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering som består av to deler:  

● semesteroppgave: Semesteroppgave skal lastes opp og leveres samtidig med 
hjemmeeksamen. Omfanget av semesteroppgaven skal være 2200–2900 ord. 

● hjemmeeksamen: hjemmeeksamen over tre dager. Eksamen består av tre oppgaver, der 
studenten skal besvare to. Hver av besvarelsene skal være på mellom 1100 og 1450 ord, 
og begge oppgavene må besvares for at eksamen skal vurderes.  

Det gis en samlet karakter på mappen. For å bestå eksamen må begge eksamensdeler vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

Pensum 

Burke, Peter. 2009. Popular Culture in Early Modern Europe. 3. utg. Abingdon: Routledge. s. 
xiii-xvi, 20-131 og 287-385 (215 sider) 

Damsholt, Tine. 2010. «Til kulturhistoriens genealogi». Kulturstudier, nr. 1, vol. 1. s. 7-23 (17 
sider) 

Ginzburg, Carlo. 2013. The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller. 
Oversatt av John Tedeschi og Anne C. Tedeschi. Baltimore: John Hopkins University Press. 
(142 sider) 

Kümin, Beat, red. 2018. The European World 1500-1800. An Introduction to Early Modern 
History. 3. utg. Abingdon: Routledge. (411 sider) 

Rubin, Míri. 2002. «What is Cultural History Now?». I What is History Now?, redigert av David 
Cannadine. Basingstoke: Palgrave Macmillian. s. 80-94 (15 sider) 

Salmi, Hannu. 2008. 19th Century Europe: A Cultural History. Cambridge: Polity Press. (147 
sider) 

Totalt 977 sider 
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KULT110 – Romersk kulturhistorie fra antikken til tidlig middelalder  

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT110 Emnenavn: Romersk 
kulturhistorie fra antikken til 
tidlig middelalder 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 
Kort om emnet 

KULT110 – Romersk kulturhistorie fra antikken til tidlig middelalder gjør studenten kjent med 
de store kulturelle, politiske og sosiale utviklingslinjene i Romerrikets historie. Hovedvekten 
er lagt på perioden fra grunnleggelsen av Roma til ca. 500 e.Kr. med særlig fokus på sentrale 
idéstrømninger innen filosofi, litteratur, kunst og arkitektur og på Roma som politisk, 
intellektuelt og kulturelt sentrum.  

Emnet tar for seg perioden fra kongetid via republikk til dannelsen av keiserdømmet. Særlig 
oppmerksomhet vies politisk, religiøs og kunstnerisk utvikling i keisertiden og Romerrikets 
nedgangstid og «fall». Et annet hovedtema er kristendommens oppblomstring og den tidlige 
institusjonaliseringen av kirken. Innføringen gjør studenten kjent med viktige politiske og 
religiøse aspekter ved kultur- og samfunnsliv i den romerske antikken og tidlig middelalder.  

Gjennom lesning av sentrale tekster fra perioden får studenten kjennskap til sosiale forhold, 
kulturelle tendenser, idéstrømninger og historiske hendelser som øvet sterk innflytelse utover 
Romerrikets grenser og på ettertiden. Studenten blir videre kjent med viktige verk innen 
malerkunst, skulptur og arkitektur. Et gjennomgående kritisk perspektiv utstyrer studenten med 
begreper og verktøy som gir mulighet til å vurdere Romerrikets historiske plass og betydning.  

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kunnskaper om sentrale periodebetegnelser, historiske hendelser og kulturelle, 
politiske og sosiale utviklingslinjer i den romerske antikken 

● har kjennskap til toneangivende filosofiske og litterære verk og idéstrømninger samt 
hvordan disse har preget Europas kulturhistoriske utvikling og selvforståelse 

● har innsikt i styreformer og politiske maktstrukturer i Romerrikets antikke historie 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 
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● kan finne, vurdere og henvise til informasjon og faglig materiale for å belyse 
problemstillinger innen kulturhistoriefaget 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller  
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer) 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 
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● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Originallitteratur  

Augustin. 2010. De civitate dei – Gudsstaten eller Guds by. Oversatt av Reidar Aasgaard. Oslo: 
Pax Forlag. [bok 1, kap. 30-34; bok 2, kap. 21; bok 19] (24 sider) 

Aurelius, Marcus. 2004. Til meg selv. Oversatt av Rebekka Hammering Bang. Oslo: Cappelen 
Damm. [bok II-IV] s. 61-90 (30 sider) 

Catull. 2002. «Dikt 1», «Dikt 2», «Dikt 5» og «Dikt 16». I Dikt fra antikken til vår tid. Vestens 
lyrikk gjennom 2700 år, redigert av Jon Haarberg og Hans H. Skei. Oslo: Gyldendal 
Akademisk. (2 sider) 

Cicero. 2002. «Brev til Atticus». I Korttekster, redigert av Jon Haarberg, Jakob Lothe og Hans 
H. Skei. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. s. 39-40 (2 sider) 

Cicero. 2009. «Første tale mot Catilina». I Klassisk talekunst, redigert av Gjert Vestrheim og 
Tor Ivar Østmoe. Oslo: Vidarforlaget. s. 163-176 (14 sider) 

Epikur. 1998. «Brev til Herodot», «Brev til Menoikeus» og «Grunnsetninger». I Antikkens 
materialistiske filosofi, redigert av Øivind Andersen. Oslo: Pax Forlag. s. 123-143 og 154-159 
(27 sider) 
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Horats. 2002. «Ode I.1» og «Ode I.9». I Dikt fra antikken til vår tid. Vestens lyrikk gjennom 
2700 år, redigert av Jon Haarberg og Hans H. Skei. Oslo: Gyldendal Akademisk. (4 sider)  

Ovid. 2005. Ovids Metamorfoser. Oversatt av Otto Steen Due. København: Gyldendal. [utdrag 
fra «Første sang», «Apollo og Daphne», «Narcissus», «Orpheus i underverdenen», «Augustus’ 
apoteose» og «Metamorfosernes apoteose»] s. 9-12, 26-30, 85-90, 127-128, 279-284 og 460-
461 (24 sider) 

Petronius, Gaius. 2014. Satyricon. Oversatt av Kjell Arild Pollestad. Oslo: Cappelen Damm. s. 
37-105 (69 sider) 

Seneca. 2002. «Brev til Lucilius». Oversatt av Jon Haarberg. I Korttekster, redigert av Jon 
Haarberg, Jakob Lothe og Hans H. Skei. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. s. 40-43 (4 sider) 

Sveton. 1974. «Divus Augustus». Oversatt av Henning Mørland. I Romerske keisere. Oslo: 
Aschehoug. s. 73-84 og 117-137 (33 sider) 

Tacitus. 1998. Årbøkene. Oversatt av Henning Mørland. Oslo: Aschehoug/Thorleif Dahls 
Kulturbibliotek. [bok XIV, år 59-62] s. 404-435 (32 sider) 

Vergil. 2007. «Anden sang», «Fjerde sang» og «Sjette sang». I Vergils Aeneide. Oversatt av 
Otto Steen Due. København: Gyldendal. s. 36-64, 96-120 og 158-188 (85 sider)  

Kommentarlitteratur 

Auerbach, Erich. 2002. «Fortunata». I Mimesis: Virkelighetsfremstillingen i Vestens litteratur. 
Oversatt av Per Paulsen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. s. 34-57 (24 sider) 

Beard, Mary. 1998. «The Place of Religion: Rome in the early Empire». I Religions of Rome. 
Cambridge: Cambridge University Press. s. 167-210 (44 sider) 

Beard, Mary. 2019. SPQR: det gamle Romas historie. Oversatt av Eve-Marie Lund. Cappelen 
Damm. s. 15-20 og 51-85 (41 sider) 

Carcopino, Jérôme. 2003. Daily Life in Ancient Rome. The People and the City at the Height of 
the Empire. Oversatt av E.O. Lorimer. 2. utg. London: Penguin Books. [«Houses and Streets», 
«The Morning», «Shows and Spectacles» og «Afternoon and Evening»] s. 22-52 og 143-170 
(58 sider) 

Claridge, Amanda, red. 2010. Rome: An Oxford Archeological Guide. 2. utg. Oxford: Oxford 
University Press. [«Historical Overview», «Architectural Orders and Dimensions», «Building 
Types», «Major Public Works» og «The Roman Forum»] s. 3-30 (28 sider)  

Galinsky, Karl, red. 2005. «Vergil’s Aeneid and Ovid’s Metamorphoses as World Literature». 
I The Cambridge Companion to the Age of Augustus. Cambridge: Cambridge University Press. 
s. 340-358 (19 sider) 

Haarberg, Jon, Tone Selboe og Hans Erik Aarset. 2007. Verdenslitteratur. Den vestlige 
tradisjonen. Oslo: Universitetsforlaget. s. 77-133 (57 sider) 
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Hibbert, Christopher. 1987. Rome. The Biography of a City. London: Penguin Books. s. 3-80. 
(78 sider) 

James, Edward. 2008. «The Rise and Function of the Concept of “Late Antiquity”». Journal of 
late antiquity, vol 1. s. 20-30 (11 sider) 

Krautheimer, Richard. 2000. Rome. Profile of a City 312-1308. New Jersey: Princeton 
University Press. s. 3-58 (56 sider) 

Ramage, Nancy, og Andrew Ramage. 2009. Roman Art. New Jersey: Pearson Prentice Hall. s. 
68-365 (298 sider) 

Ravnå, Per-Bjarne. 2007. Gresk og romersk politisk historie. Oslo: Cappelen Damm 
akademisk. s. 154-194 (41 sider) 

Skoie, Mathilde. 2009. «Hva er antikkresepsjon? En kort innføring i et forskningsfelt». I 
Antikken i ettertiden. Oslo: Universitetsforlaget. s. 11-31 (21 sider) 

Totalt 1126 sider 

 

 

KULT111 – Italiensk kulturhistorie fra senmiddelalder til renessanse 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT111 Emnenavn: Italiensk 
kulturhistorie fra 
senmiddelalder til 
renessanse 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

Studiet av den italienske renessansen er nært forbundet med utviklingen av kulturhistorie som 
fag og forskningsfelt. KULT111 skal gjøre studenten kjent med klassiske studier av italiensk 
senmiddelalder og renessanse. Emnet vil videre ta for seg kulturelle, politiske, økonomiske og 
sosiale utviklingslinjer i området som i dag utgjør Italia, med hovedvekt på perioden fra ca. 
1200 til 1550, og med særlig blikk på kulturelle bevegelser og idéstrømninger innen filosofi, 
litteratur, kunst og arkitektur som ble viktige for utviklingen av det moderne Europa.  

Emnet problematiserer og diskuterer viktige kulturelle, politiske og religiøse aspekter ved 
samfunns- og kulturliv, deriblant fremveksten av en humanistisk kultur og pavemaktens 
betydning. Ulike regioner, med hovedfokus på Roma, Firenze og Venezia, sees i lys av sine 
kulturelle og kunstneriske særtrekk. Studenten introduseres for viktige verk innen litteratur, 
filosofi, billedkunst og arkitektur. Et gjennomgående faghistorisk perspektiv utstyrer studenten 
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med begreper og verktøy som gir mulighet til kritisk å vurdere den italienske renessansens plass 
og betydning i europeisk kulturhistorie.  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kunnskap om sentrale kulturelle, politiske, religiøse og sosiale konfliktlinjer og 
utviklingstrekk ved italiensk senmiddelalder og renessanse 

● har forståelse for sammenhenger mellom politisk styre og ulike regioners kunstneriske 
og kulturelle utvikling  

● har kjennskap til toneangivende filosofiske og litterære verk og idéstrømninger i 
perioden, og hvordan disse har preget Europas utvikling og selvforståelse 

● har kjennskap til ulike faghistoriske perspektiver på italiensk senmiddelalder og 
renessanse 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen 

Overlappende emner 

Ingen 
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Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer) 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 
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Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Originallitteratur 

Alighieri, Dante. 2005. Den guddommelege komedie. Oversatt av Magnus Ulleland. Oslo: 
Gyldendal Norsk Forlag. s. 85-99, 105-109, 129-133, 173-177, 188-192, 195-199, 235-243, 
274-278, og 284-298 (64 sider)  

Ariosto, Ludovico. 1997. Den rasende Roland. Oversatt av Ida H. Jacobsen. Charlottenlund: 
Museum Tusculanum Forlag. [innledning ved Lene Waage Petersen og Første sang] s. 5-36 (32 
sider) 

Boccaccio. 2020. Dekameronen. Oversatt av Magnus Ulleland. Oslo: Samlaget. (67 sider) 

Machiavelli, Niccolò. 1999. Fyrsten. Oversatt av Jon Bingen. Oslo: Bokklubben dagens bøker. 
[kap. 1, 5, 8, 17, 18 og 19] (25 sider) 

Petrarca. 2002. «Sonett 61», «Sonett 132» og «Sonett 343». I Dikt fra antikken til vår tid. 
Vestens lyrikk gjennom 2700 år, redigert av Jon Haarberg og Hans H. Skei. Oslo: Gyldendal 
Akademisk. (3 sider) 

Pisan, Christine de. 2013. Boken om damenes by. Oversatt av Jan Dietrichson. Oslo: 
Vidarforlaget. s. 11-14 og 47-69 (27 sider) 

Kommentarlitteratur 

Burke, Peter. 1997. The Renaissance. 2. utg. Basingstoke: Macmillian. (70 sider) 

Celenza, Christopher. 2017. The Intellectual World of the Italian Renaissance: Language, 
Philosophy, and the Search for Meaning. Cambridge: Cambridge University Press. s. 1-240 og 
372-400 (269 sider) 

Eco, Umberto. 2000. «Den nye middelalderen». I Den nye middelalderen og andre essays, 
redigert av Siri Nergaard. Oslo: Tiden. s. 30-47 (18 sider) 

Engh, Line Cecilie. 2017. «Om å tenke med kvinner i middelalderen: Kjønnsperspektiver og 
kognitive perspektiver i idéhistorisk forskning». I Grep om fortiden. Perspektiver og metoder i 
idéhistorie, redigert av Ellen Krefting, Espen Schaanning og Reidar Aasgaard. Oslo: Cappelen 
Damm. s. 119-136 (18 sider) 
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Hibbert, Christopher. 1987. Rome. The Biography of a City. London: Penguin Books. s. 81-199 
(119 sider) 

Paoletti, John T. og Gary M. Radke. 2005. Art in Renaissance Italy. 4. utg. London: Laurence 
King Publishing. s. 12-83, 99-152, 200-332, 384-438 og 451-500 (364 sider) 

Tylus, Jane. 2012. «Mystical Literacy: Writing and Religious Women in Late Medieval Italy». 
I A Companion to Catherine of Siena, redigert av Carolyne Muessig, George Ferzoco og 
Beverly Mayne Kienzle. Leiden/Boston: Brill. s. 155-184 (30 sider) 

Wyatt, Michael. 2014. «Renaissances». I The Cambridge Companion to the Italian 
Renaissance, redigert av Michael Wyatt. Cambridge: Cambridge University Press. s. 1-16 (16 
sider) 

Totalt 1122 sider 

 

 

KULT201 – Kulturhistorisk teori og metode 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT201 Emnenavn: Kulturhistorisk 
teori og metode 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 
Kort om emnet 

KULT201 gir en innføring i kulturhistoriens historie som et tverrfaglig kunnskapsfelt innen de 
humanistiske fagene. Emnet diskuterer teorier, metoder og grunnlagsproblematikk sentralt for 
feltet, og utforsker den faghistoriske bakgrunnen for nyere forsknings- og utviklingsarbeid 
innen kulturhistorie.  

Spørsmål som vil bli stilt inkluderer blant andre: Hva er kulturhistorie, hva har kulturhistorie 
vært og hva bør det være? Hva er kultur, og hvilket kulturbegrep legger faget til grunn? Hvilken 
rolle og betydning har forskningsfeltet for samfunnet og akademia? Hvordan påvirker ulike 
begreper, teorier og tilnærmingsmåter vår forståelse av mennesket, historie, kultur og samfunn? 
Hvilke perspektiver, metoder og verktøy bør tas i bruk i studiet av kulturens påvirkning på 
tanker, følelser, samhandling og verdensoppfatning?  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 
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Kunnskaper 

Kandidaten: 

● demonstrerer orienteringskunnskap i kulturhistoriens historie og har kunnskaper om 
sentrale perspektiv- og teoridannelser innen forskningsområdet 

● kan sammenligne forskjellige teoretiske tilnærminger og diskutere hvordan ulike 
tilnærminger endrer forståelsen vår av mennesket og historien 

● kan definere sentrale begreper og tematiske felt innenfor kulturhistorie 
● har kjennskap til metodelære innen kulturhistorie 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan med utgangspunkt i kulturhistoriske teorier drøfte kompleksiteten i ulike kulturelle 
prosesser og analysere ulike kulturhistoriske problemstillinger 

● viser evne til å drøfte ulike problemstillinger knyttet til metoder og teoretiske 
perspektiver anvendt innen kulturhistorie  

● kan reflektere over mulige antropologiske, kulturelle og politiske følger av 
kulturteoretiske perspektiver 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til studiet av kultur både historisk og i 
samtid, og har respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon og 
etterrettelighet 

● viser evne til å sette seg inn i teoretisk orientert faglitteratur, og kan gjøre rede for 
teoretiske og metodiske forhold i egne skriftlige arbeider 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 28 timer) og seminarer (ca. 14 timer). 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
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vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Burke, Peter. 2018. What is Cultural History? 3. utg. Cambridge: Polity Press. (148 sider) 

Green, Anna. 2008. Cultural History. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (121 sider) 

Jönsson, Lars-Eric og Fredrik Nilsson, red. 2017. Kulturhistoria: En etnologisk metodbok. Lund 
Studies in Arts and Cultural Science, vol. 13. Lund: Lunds Universitet. (154 sider) 
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Kommentarlitteratur 

Burke, Peter. 2002. «Western Historical Thinking in a Global Perspective – 10 Theses». I 
Western Historical Thinking: An Intercultural Debate, redigert av Jörn Rüsen. New York: 
Berghahn. s. 15-31 (17 sider) 

Gombrich, Ernst. 1994. «In Search of Cultural History». I Ideals and Idols: Essays on values 
in history and in art. New York: Phaidon Press. s. 24-59 (36 sider) 

Grassby, Richard. 2005. «Material Culture and Cultural History». Journal of Interdisciplinary 
History, 35, nr. 2. s. 591-603 (13 sider) 

Kelley, Donald R. 2002. «Intellectual history and cultural history: the inside and the outside». 
History of the Human Sciences, vol. 15, nr 2. s. 1-19 (19 sider) 

Rogan, Bjarne. 2015. «Norsk kulturhistorie i kontekst – et bidrag til genealogien». Tidsskrift 
for Kulturforskning, vol. 14, nr. 1. s. 56-94 (39 sider) 

Diskurs, kunnskap og makt 

Foucault, Michel. 1984. «The Birth of the Asylum». I The Foucault Reader, redigert av Paul 
Rubinow. New York: Pantheon. s. 141-167 (27 sider) 

Foucault, Michel. 2006. Tingenes orden: en arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om 
mennesket. Oversatt av Knut Ove Eliassen. Oslo: Spartacus. [forord] s. 7-19 (13 sider) 

Schaanning, Espen. 1993. «Michel Foucault». I Vestens tenkere. Bind 3, redigert av Trond Berg 
Eriksen. Oslo: Aschehoug. s. 401-417 (17 sider) 

Schaanning, Espen. 2017. «Om å bruke Foucault: Fire metodestrategier». I Grep om fortiden. 
Perspektiver og metoder i idéhistorie, redigert av Ellen Krefting, Espen Schaanning og Reidar 
Aasgaard. Oslo: Cappelen Damm. s. 87-100 (14 sider) 

Det karnevaleske, groteske og polyfone  

Andersen, Nina Møller. 2010. «Talesprog og sproglig polyfoni. Bachtins sproglige 
begrepsapparat i andvendelse». TijdSchrift voor Skandinavistiek, vol. 31, nr. 2. s. 3-23 (21 sider) 

Børtnes, Jostein. 1993. «Bakhtin, Rabelais og det karnevaleske». I Polyfoni og karneval. Oslo: 
Universitetsforlaget. s. 117-130 (14 sider) 

Morris, Pam, red. 1995. The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev, 
Voloshinov. London: Bloomsbury. [utdrag fra Rabelais and His World av Mikhail M. Bakhtin] 
s. 194-206 (13 sider). 

Orientalisme, postkolonialisme og det globale  

Chakrabarty, Dipesh. 2008. «Introduction: The Idea of Provincializing Europe». I 
Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton 
University Press. s. 3-23 (21 sider) 
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Said, Edward. 1985. «Orientalism Reconsidered». Cultural Critique, nr. 1. s. 89-107 (19 sider) 

Tamm, Marek. 2020. «Introduction: Cultural History Goes Global». Cultural History, vol. 9, 
nr. 2. s. 135-155 (21 sider) 

Ødemark, John. 2017. «Interkulturell og global idéhistorie». I Grep om fortiden. Perspektiver 
og metoder i idéhistorie, redigert av Ellen Krefting, Espen Schaanning og Reidar Aasgaard. 
Oslo: Cappelen Damm. s. 185-206 (22 sider) 

Historiefortelling 

Norland, Heidi. 2003. «Innledning». I Historie og fortelling: Utvalgte essay av Hayden White. 
Oslo: Pax Forlag. s. 7-28 (22 sider) 

White, Hayden. 2003. «Den historiske teksten som litterært artefakt». Oversatt av Kjell Risvik. 
I Historie og fortelling: Utvalgte essay. Oslo: Pax Forlag. s. 29-54 (26 sider) 

Historisk antropologi og den kulturelle vendingen 

Barth, Fredrik. 1994. «Analysen av kultur i komplekse samfunn.» I Manifestasjon og Prosess. 
Oslo: Universitetsforlaget. s. 106-127 (22 sider) 

Geertz, Clifford. 1973. «Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight» og «Thick Description: 
Toward an Interpretive Theory of Culture». I The Interpretation of Cultures. New York: Basic 
Books. s. 3-30 og 412-453 (70 sider) 

Feminisme og historie 

Bennett, Judith M. 1989. «Feminism and History». Gender & History, vol. 1, nr. 3. s. 251-272 
(22 sider) 

Canning, Kathleen. 1994. «Feminist History after the Linguistic Turn: Historicizing Discourse 
and Experience». Signs, vol. 19, nr. 2 (vinter). s. 368-404 (37 sider) 

Forestilte fellesskap og oppfunnede tradisjoner 

Anderson Benedict. 2016. «Introduction». I Imagined Communities: Reflections on the Origin 
and Spread of Nationalism. London: Verso. s. 1-7. (7 sider) 

Hobsbawm, Eric. 2014. «Introduction: Inventing Traditions». I The Invention of Tradition, 
redigert av Eric Hobsbawm og Terence Ranger. Cambridge: Cambridge University Press. s. 1-
14 (14 sider) 

Totalt 969 sider 
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KULT301 – Bacheloroppgave i europeisk kulturhistorie I 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT301 Emnenavn: 
Bacheloroppgave i 
europeisk kulturhistorie I 

Omfang: 20 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 

  

Kort om emnet 

I KULT301 utformer studenten et selvstendig skriftlig arbeid innen et kulturhistorisk tema. Et 
utvalg kildemateriale, original- og kommentarlitteratur skal ligge til grunn for analysen, 
redegjørelsen og argumentasjonen. Målet for emnet er at studenten – under veiledning – skal 
utforme en kulturhistorisk problemstilling, analysere kulturelle fenomener og redegjøre for 
ulike begreper, kjennetegn, praksiser, uttrykk og uttrykksformer relevante for tema, periode 
og/eller kulturelle og geografiske området som blir behandlet.  

Evnen til å redegjøre for og drøfte mulige årsaker til og konsekvenser av kulturelle endringer 
blir oppøvd i prosjektarbeid, selvstudium, forelesning og seminar. Foreleserstyrt aktivitet tar 
blant annet for seg hermeneutikk, metodelære og akademisk skriving, og inkluderer opplæring 
i litteratursøk, kildekritikk, referansepraksis samt innføring i etiske retningslinjer. 

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer og/eller veileder. Studenten kan velge tema 
for bacheloroppgaven knyttet til et 200-emne som tilbys det aktuelle semesteret. Dersom 
studenten velger dette, oppfordres studenten til å følge undervisningen i emnet. Studenten 
legger i samråd med faglærer opp et selvvalgt pensum på 500-800 sider som skal godkjennes 
av veileder.  

Som en obligatorisk del av studieprogrammet i europeisk kulturhistorie må studenten velge å 
gjennomføre enten KULT301 eller KULT302 som avslutning på sitt bachelorstudium. 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har dybdekunnskaper om et utvalgt tema innen europeisk kulturhistorie som er knyttet 
til en gitt periode og/eller kulturområde 

● har bred kunnskap om faglige spørsmål, retningslinjer, metoder, teorier og begreper 
knyttet til vitenskapelig arbeid innen kulturhistorie og humanistisk vitenskap 
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Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig og 
muntlig 

● kan reflektere over egen fagutøvelse og justere egne forståelser gjennom veiledning 
● kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette 

belyse en problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan planlegge og gjennomføre selvstendig prosjektarbeid ut fra faglige 
problemstillinger og kulturhistorisk kildemateriale og i tråd med krav til vitenskapelig 
fremstilling og argumentasjon 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Obligatoriske forkunnskaper: Bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie, KULT110 – Romersk kulturhistorie, KULT111 – Italiensk kulturhistorie fra 
senmiddelalder til renessanse og KULT201 – Kulturhistorisk teori og metode.  

Anbefalte forkunnskaper: Bestått eksamen i fordypningsemner i europeisk kulturhistorie 
tilsvarende minst 40 studiepoeng.  

Overlappende emner 

10 studiepoeng overlapp med KULT302 – Bacheloroppgave i europeisk kulturhistorie II.  

Kun ett bacheloroppgaveemne kan inngå som del av en bachelorgrad ved Kulturakademiet. 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (12 timer), seminarer (6 timer) og 
veiledningstimer (8 timer). 

Forelesninger: Forelesningene gjennomgår pensum og hjelper studenten med forarbeid til 
bacheloroppgaven.  

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter gjennom arbeid med utkast til 
bacheloroppgaven. Studenten gis tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved 
Kulturakademiet. 
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Veiledningstimer: Veileder gir studenten tilbakemelding på prosjektbeskrivelsen og utkast til 
bacheloroppgaven, både skriftlig og muntlig.  

Arbeidsomfang 

Ca. 500 timer. Arbeidsomfanget inkluderer omfattende selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

●  besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● innlevering av prosjektbeskrivelse: En beskrivelse av prosjektet, bestående av en 
redegjørelse for oppgavens problemstilling, struktur og tema, en liste over selvvalgt 
pensum og en plan for gjennomføring av prosjektet, leveres til faglærer og veileder. 

● muntlig presentasjon av prosjektbeskrivelse: Presentasjonen på inntil 15 minutter 
kan ta i bruk ulike formidlingsmedier, som film, lyd, stillbilder og tekst. Presentasjonen 
inngår i seminarundervisningen, og danner grunnlag for studentdiskusjon, inkludert 
utveksling av råd og anbefalinger. 

● innlevering av sisteutkast til bacheloroppgaven: Utkastet skal være på minimum 
50% av bacheloroppgavens totale omfang, altså 3600-4000 ord, og vil bli kommentert 
skriftlig og muntlig av veileder og en medstudent. 

● muntlig opposisjon og forsvar på sluttseminar: Det skal både gis og mottas 
konstruktiv kritikk på andres og eget sisteutkast som del av emnets sluttseminar. 

● deltakelse på minst 70% av seminartimene og 2 veiledningstimer: Ved 
overskridelse av fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig 
begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en semesteroppgave (bacheloroppgaven) skrevet under veiledning. Oppgaven skal 
bestå av 7200-8000 ord. Referanser og litteraturliste kommer i tillegg. 

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 
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Pensum 

Selvvalgt pensum 

I samråd med faglærer skal studenten levere inn selvvalgt pensumliste på 500-800 sider som 
godkjennes av veileder. Pensumlisten skal inneholde utvalgt kildemateriale som studenten vil 
arbeide med.  

Fellespensum 

Hermeneutikk og metodeartikler  

Amundsen, Arne Bugge. 1999. «Historiens tale og talen i historien». I Kunnskap om kultur: 
folkloristiske dialoger, redigert av Knut Aukrust og Anne Eriksen. Oslo: Novus forlag. s. 41-
69 (29 sider) 

Gadamer, Hans-Georg. 2010. Sannhet og metode: Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk. 
Oversatt av Lars Holm-Hansen. Oslo: Pax Forlag. [utdrag fra «Opphevingen av forståelsens 
historisitet til et hermeneutisk prinsipp»] s. 302-328 (27 sider) 

Habermas, Jürgen. 2001. «Om Gadamers Sannhet og metode». I Hermeneutisk lesebok, redigert 
av Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen. Oslo: Spartacus. s. 307-318 (12 sider) 

Jordheim, Helge. 2001. Lesningens vitenskap. Oslo: Universitetsforlaget. [kap. 2] s. 72-122 (51 
sider)  

Jönsson, Lars-Eric og Fredrik Nilsson, red. 2017. Kulturhistoria: En etnologisk metodbok. Lund 
Studies in Arts and Cultural Science, vol. 13. Lund: Lunds Universitet. (80 sider) 

Krogh, Thomas. 2009. Hermeneutikk: Om å forstå og fortolke. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 
(92 sider) 

Ricoeur, Paul. 2001. «Hva er en tekst? Å forstå og forklare». I Hermeneutisk lesebok, redigert 
av Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen. Oslo: Spartacus. s. 59-79 (21 sider) 

Taylor, Charles. 2001. «Fortolkning i humanvitenskapene». I Hermeneutisk lesebok, redigert 
av Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen. Oslo: Spartacus s. 239-287 (49 sider) 

Akademisk skriving  

Andersen, Merete Morken. 2008. Skriveboken. Oslo: Aschehoug. [kap. 4] s. 353-444 (92 sider) 

Dysthe, Olga, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel. 2000. Skrive for å lære: skriving 
i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag. s. 11-181 (171 sider) 

Totalt 624 sider + selvvalgt pensum 
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KULT302 – Bacheloroppgave i europeisk kulturhistorie II 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT302 Emnenavn: 
Bacheloroppgave i 
europeisk kulturhistorie II 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 

  

Kort om emnet 

I KULT302 – Bacheloroppgave i europeisk kulturhistorie II utformer studenten et selvstendig 
skriftlig arbeid innen et kulturhistorisk tema. Et utvalg kildemateriale, original- og 
kommentarlitteratur skal ligge til grunn for analysen, redegjørelsen og argumentasjonen. Målet 
for emnet er at studenten – under veiledning – skal artikulere en kulturhistorisk problemstilling, 
analysere kulturelle fenomener og redegjøre for ulike begreper, kjennetegn, praksiser, uttrykk 
og uttrykksformer relevante for tema, periode og/eller kulturelle og geografiske området som 
blir behandlet.  

Evnen til å redegjøre for og drøfte mulige årsaker til og konsekvenser av kulturelle endringer 
blir oppøvd i prosjektarbeid, selvstudium, forelesning og seminar. Foreleserstyrt aktivitet tar 
blant annet for seg hermeneutikk, metodelære og akademisk skriving, og inkluderer opplæring 
i litteratursøk, kildekritikk, referansepraksis samt innføring i etiske retningslinjer. 

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer og/eller veileder. Studenten kan velge tema 
for bacheloroppgaven knyttet til et 200-emne som tilbys det aktuelle semesteret. Dersom 
studenten velger dette, oppfordres studenten til å følge undervisningen i emnet. Studenten 
legger i samråd med faglærer opp et selvvalgt pensum på 300-400 sider som skal godkjennes 
av veileder.  

Som en obligatorisk del av studieprogrammet i europeisk kulturhistorie må studenten velge å 
gjennomføre enten KULT301 eller KULT302 som avslutning på sitt bachelorstudium. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har dybdekunnskaper om et utvalgt tema innen europeisk kulturhistorie som er knyttet 
til en gitt periode og/eller kulturområde 
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● har bred kunnskap om faglige spørsmål, retningslinjer, metoder, teorier og begreper 
knyttet til vitenskapelig arbeid innen kulturhistorie og humanistisk vitenskap 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig og 
muntlig 

● kan reflektere over egen fagutøvelse og justere egne forståelser gjennom veiledning 
● kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette 

belyse en problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan planlegge og gjennomføre selvstendig prosjektarbeid ut fra faglige 
problemstillinger og kulturhistorisk kildemateriale og i tråd med krav til vitenskapelig 
fremstilling og argumentasjon 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Obligatoriske forkunnskaper: Bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie, KULT110 – Romersk kulturhistorie, KULT111 – Italiensk kulturhistorie fra 
senmiddelalder til renessanse og KULT201 – Kulturhistorisk teori og metode.  

Anbefalte forkunnskaper: Bestått eksamen i fordypningsemner i europeisk kulturhistorie 
tilsvarende minst 40 studiepoeng.  

Overlappende emner 

10 studiepoeng overlapp med KULT301 – Bacheloroppgave i europeisk kulturhistorie I.  

Kun ett bacheloroppgaveemne kan inngå som del av en bachelorgrad ved Kulturakademiet. 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (12 timer), seminarer (6 timer) og 
veiledningstimer (4 timer). 

Forelesninger: Forelesningene gjennomgår pensum og hjelper studenten med forarbeid til 
bacheloroppgaven.  

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter gjennom arbeid med utkast til 
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bacheloroppgaven. Studenten gis tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved 
Kulturakademiet. 

Veiledningstimer: Veileder gir studenten tilbakemelding på prosjektbeskrivelsen og utkast til 
bacheloroppgaven, både skriftlig og muntlig.  

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer omfattende selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● innlevering av prosjektbeskrivelse: En beskrivelse av prosjektet, bestående av en 
redegjørelse for oppgavens problemstilling, struktur og tema, en liste over selvvalgt 
pensum og en plan for gjennomføring av prosjektet, leveres til faglærer og veileder. 

● muntlig presentasjon av prosjektbeskrivelse: Presentasjonen på inntil 15 minutter 
kan ta i bruk ulike formidlingsmedier, som film, lyd, stillbilder og tekst. Presentasjonen 
inngår i seminarundervisningen, og danner grunnlag for studentdiskusjon, inkludert 
utveksling av råd og anbefalinger. 

● innlevering av sisteutkast til bacheloroppgaven: Utkastet skal være på minimum 
50% av bacheloroppgavens totale omfang, altså 2000-2350 ord, og vil bli kommentert 
skriftlig og muntlig av veileder og en medstudent. 

● muntlig opposisjon og forsvar på sluttseminar: Det skal både gis og mottas 
konstruktiv kritikk på andres og eget sisteutkast som del av emnets sluttseminar. 

● deltakelse på minst 70% av seminartimene og 2 veiledningstimer: Ved 
overskridelse av fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig 
begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en semesteroppgave (bacheloroppgaven) skrevet under veiledning. Oppgaven skal 
bestå av 4000-4700 ord. Referanser og litteraturliste kommer i tillegg. 

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 
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Pensum 

Selvvalgt pensum 

I samråd med faglærer skal studenten levere inn selvvalgt pensumliste på 300-400 sider som 
godkjennes av veileder. Pensumlisten skal inneholde utvalgt kildemateriale som studenten vil 
arbeide med.  

Fellespensum 

Hermeneutikk og metodeartikler  

Amundsen, Arne Bugge. 1999. «Historiens tale og talen i historien». I Kunnskap om kultur: 
folkloristiske dialoger, redigert av Knut Aukrust og Anne Eriksen. Oslo: Novus forlag. s. 41-
69 (29 sider) 

Gadamer, Hans-Georg. 2010. Sannhet og metode: Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk. 
Oversatt av Lars Holm-Hansen. Oslo: Pax Forlag. [utdrag fra «Opphevingen av forståelsens 
historisitet til et hermeneutisk prinsipp»] s. 302-328 (27 sider) 

Habermas, Jürgen. 2001. «Om Gadamers Sannhet og metode». I Hermeneutisk lesebok, redigert 
av Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen. Oslo: Spartacus. s. 307-318 (12 sider) 

Jordheim, Helge. 2001. Lesningens vitenskap. Oslo: Universitetsforlaget. [kap. 2] s. 72-122 (51 
sider)  

Jönsson, Lars-Eric og Fredrik Nilsson, red. 2017. Kulturhistoria: En etnologisk metodbok. Lund 
Studies in Arts and Cultural Science, vol. 13. Lund: Lunds Universitet. (80 sider) 

Krogh, Thomas. 2009. Hermeneutikk: Om å forstå og fortolke. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 
(92 sider) 

Ricoeur, Paul. 2001. «Hva er en tekst? Å forstå og forklare». I Hermeneutisk lesebok, redigert 
av Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen. Oslo: Spartacus. s. 59-79 (21 sider) 

Taylor, Charles. 2001. «Fortolkning i humanvitenskapene». I Hermeneutisk lesebok, redigert 
av Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen. Oslo: Spartacus s. 239-287 (49 sider) 

Akademisk skriving  

Andersen, Merete Morken. 2008. Skriveboken. Oslo: Aschehoug. [kap. 4] s. 353-444 (92 sider) 

Dysthe, Olga, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel. 2000. Skrive for å lære: skriving 
i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag. s. 11-181 (171 sider) 

Totalt 624 sider + selvvalgt pensum 
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Programdefinerte emner – fordypningsemner i europeisk 
kulturhistorie 
Gruppen med fordypningsemner i europeisk kulturhistorie tar for seg et vidt spekter av temaer 
og spenner over ulike tilnærmingsmåter til kulturhistorie. Emnene varierer i omfang (10 eller 
20 studiepoeng), perspektiv (oversikt og dybde) og strukturerende prinsipp. Emnene 
KULT212–261 er avgrenset ut ifra kulturområde; emnene KULT202–208 er strukturert ut fra 
overordnede tematiske fokus på kulturhistorie.  

Oversiktsemner i europeisk kulturhistorie (20 studiepoeng) 

 

KULT220 – Spansk kulturhistorie fra al-Andalus til la Guerra Civil 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT220 Emnenavn: Spansk 
kulturhistorie fra al-Andalus 
til la Guerra Civil 

Omfang: 20 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT220 – Spansk kulturhistorie fra al-Andalus til la Guerra Civil gir en innføring i spansk 
kulturhistorie fra den islamske middelalderen til den spanske borgerkrigen og de første årene 
av Francos diktatur. Studenten blir kjent med sentrale historiske hendelser og viktige kulturelle, 
politiske og religiøse mentaliteter og strømninger i Spania i perioden. Emnet setter søkelys på 
hvordan mennesker fra ulike kulturer, trosretninger og samfunnslag har sameksistert på den 
iberiske halvøya, en møteplass mellom kontinenter og sivilisasjoner.  

Undervisningen legger vekt på hvordan ulike kulturelle epoker, tankestrømninger og stilarter 
kan tolkes som samtidige responser på historiske omveltninger, bestemte konflikter og 
generelle samfunnstrekk. Hvordan har samfunnsutviklingen preget spansk kultur og mentalitet? 
På hvilke måter har toneangivende forfattere, kunstnere og intellektuelle bidratt til spansk 
identitet? Hvordan har ulike grupperinger og styresmakter brukt og misbrukt historien på den 
iberiske halvøy fra middelalderen og frem til i dag?  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 
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● har kjennskap til viktige kulturelle, politiske og sosiale strømninger fra spansk 
middelalder til den spanske borgerkrigen 

● har innsikt i sentrale bevegelser, tendenser og verk innen spansk kunst og litteratur, og 
kan plassere dem i en videre kulturhistorisk kontekst 

● har kunnskap om ulike epoker og stilarters kjennetegn, og hvordan kunstneriske 
bevegelser lar seg identifisere på tvers av kulturelle uttrykk  

● har kunnskap om hvordan politiske og sosiale forhold virker inn på kulturelle 
utviklinger i spansk historie 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan reflektere over egen fagutøvelse og justere egne forståelser gjennom veiledning 
● kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette 

belyse en problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan planlegge og gjennomføre selvstendig og gruppebasert prosjektarbeid ut fra 
kulturhistorisk kildemateriale 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har 10 studiepoeng i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie eller tilsvarende 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 40 timer), seminarer (ca. 20 timer) og 
ekskursjoner (ca. 12 timer). 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  
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Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 500 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig gruppepresentasjon: Faglærer velger en historisk kilde eller et tema som 
studenten gjennom gruppearbeid skal analysere og sette i kulturhistorisk perspektiv. 
Presentasjonen på inntil 20 minutter kan ta i bruk ulike formidlingsmedier, som film, 
lyd, stillbilder og tekst. Gruppepresentasjonen inngår i seminar eller ekskursjon, og 
danner grunnlag for gruppestyrt studentdiskusjon. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to oppgaver. Hvert av utkastene skal være på minst 720 ord, og studenten skal 
i gruppe motta og gi opponentkommentarer. 

● deltakelse på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 2100–2500 ord.  

Det gis en samlet karakter på mappen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes til 
karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

 

 



 
 

61 

Pensum 

Fernández-Armesto, Felipe. 2009. 1492: The Year the World Began. New York: Harper 
Collins. [«To Constitute Spain to the Service of God – the Extinction of Islam in Western 
Europe», «No Sight more Pitiable – The Mediterranean World and the Redistribution of the 
Sephardim» og «That Sea of Blood: Columbus and the Transatlantic Link»] s. 27-54, 87-115 
og 177-205 (86 sider)  

Fuglestad, Finn. 2009. Spania og Portugals historie: En oversikt. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm. 
(240 sider) 

Graham, Helen. 2005. The Spanish Civil War – A Very Short Introduction. Oxford: Oxford 
University Press. (150 sider) 

Menocal, Maria Rosa. 2012. Lyset fra al-Andalus: Hvordan muslimer, kristne og jøder levde 
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KULT230 – Tysk kulturhistorie 1750–1989 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT230 Emnenavn: Tysk 
kulturhistorie 1750–1989 

Omfang: 20 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT230 gir en innføring i tysk kulturhistorie gjennom en kombinasjon av sammenhengende 
realhistorie og punktvise fordypninger i perioden 1750–1989. Emnet introduserer studenten for 
tysk filosofi, litteratur og ulike kunstformer, og favner om den tyske kulturhistorien fra 
inngangen til den romantiske epoken og frem til Berlinmurens fall.  

Studenten blir kjent med sentrale historiske hendelser og idéstrømninger som har preget 
Tyskland både som nasjon og kulturområde i moderne tid. Tyske kulturhistorie settes i 
sammenheng med Vestens kulturhistorie, og det anlegges til dels også globale perspektiver, 
samtidig som det egenartede ved det tyske språkområdets historie fremheves. Undervisningen 
legger vekt på hvordan ulike kulturelle epoker, tankestrømninger og stilarter kan tolkes som 
samtidige responser på historiske omveltninger, bestemte konflikter og generelle 
samfunnstrekk. Et gjennomgående spørsmål vil være: På hvilke måter setter samfunnsmessige 
endringer preg på kultur- og tankeliv?  

Studiet vil også drøfte spørsmålet, som mer enn noe annet har preget etterkrigstidens 
diskusjoner knyttet til tysk historie, om hvilke historiske og kulturhistoriske sammenhenger 
nasjonalsosialismen og andre verdenskrig kan settes i. I hvilken grad kan nazismens røtter 
spores i tysk historie, kultur og tenkning? Kan utviklingen i tiårene frem mot 1933–45 forstås i 
forlengelse av 1800-tallet og som etterdønninger av den første verdenskrigen, eller er perioden 
snarere preget av hendelser og periodiske utviklingstrekk som må granskes hver for seg på egne 
premisser? Og hvordan kan kulturelle utviklingstrekk etter 1945 forstås i lys av fortidige 
hendelser? 
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Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til toneangivende tyske intellektuelle og kulturelle strømninger fra andre 
halvdel av 1700-tallet til nyere tid, og kan sette disse i sammenheng med det tyske 
språkområdets moderne historie 

● har kjennskap til eksempler på hvordan den moderne periodens politiske og 
samfunnsmessige omveltninger er blitt gjenspeilet i det tyske språkområdets kulturelle 
uttrykk og tenkning 

● har kunnskap om hvordan det 20. århundrets krigs- og kriseerfaringer preget kulturell 
og politisk selvforståelse i det tyske språkområdet 

● har innsikt i hovedtrekk ved de kulturelle epokene romantikk og modernisme, og kan 
demonstrere med eksempler fra tysk kulturhistorie hvordan kunstneriske bevegelser har 
gjort seg gjeldende i litteratur, musikk, billedkunst, arkitektur og film 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan reflektere over egen fagutøvelse og justere egne forståelser gjennom veiledning 
● kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette 

belyse en problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan planlegge og gjennomføre selvstendig og gruppebasert prosjektarbeid ut fra 
kulturhistorisk kildemateriale 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har 10 studiepoeng i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie eller tilsvarende 

Overlappende emner 

Ingen 
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Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 40 timer), seminarer (ca. 20 timer) og 
ekskursjoner (ca. 12 timer).  

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 500 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig gruppepresentasjon: Faglærer velger en historisk kilde eller et tema som 
studenten gjennom gruppearbeid skal analysere og sette i kulturhistorisk perspektiv. 
Presentasjonen på inntil 20 minutter kan ta i bruk ulike formidlingsmedier, som film, 
lyd, stillbilder og tekst. Gruppepresentasjonen inngår i seminar eller ekskursjon, og 
danner grunnlag for gruppestyrt studentdiskusjon. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to oppgaver. Hvert av utkastene skal være på minst 720 ord, og studenten skal 
i gruppe motta og gi opponentkommentarer. 

● deltakelse på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 2100–2500 ord.  

Det gis en samlet karakter på mappen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes til 
karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 
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Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside.  
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KULT240 – Fransk kulturhistorie – fra eneveldets århundre til den femte republikk 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT240 Emnenavn: Fransk 
kulturhistorie – fra 
eneveldets århundre til den 
femte republikk 

Omfang: 20 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT240 gjør studenten kjent med kulturelle, politiske og sosiale utviklingslinjer i fransk 
historie fra 1650 til 1975. Emnet retter oppmerksomhet mot sentrale strømninger innen filosofi, 
litteratur, vitenskap og malerkunst samt mot temaer som folkelig opprørskultur, 
revolusjonshistorie og Frankrike som kolonimakt. 

Emnet er tredelt, og første del begynner med eneveldets maktkonsentrasjon på 1600-tallet i 
kjølvannet av religionskrigene. Det gis en innføring i hverdagsliv og opprørskultur under 
l’ancien régime, den franske kolonimakten, de kulturelle særtrekkene til den franske 
opplysningen og de politisk-økonomiske faktorene som ledet frem til den franske revolusjonen.  

Andre del tar for seg «det revolusjonære Frankrike» fra den franske revolusjonens utbrudd i 
1789 til Pariserkommunen i 1871. Særlig vekt vil bli lagt på den republikanske mobiliseringen, 
arbeiderbevegelsen, salongenes betydning for offentligheten og nye estetiske uttrykk innen 
litteratur og malerkunst.  

Tredje del omhandler det moderne Frankrikes fremvekst fra den tredje republikkens reformer 
og nye koloniale satsninger, og ender i den femte republikkens tidlige historie som kjennetegnes 
av 1950-tallets avkolonisering og 1960-tallets opprørskultur. Nye litterære uttrykk samt 
eksistensialismens, feminismens og strukturalismens inntog i filosofien vil vies 
oppmerksomhet. 

Emnet fremviser hvordan den franske kulturhistorien er formet av politiske, økonomiske og 
religiøse maktstrukturer. Særlig undersøkes ulike filosofiske, litterære og populærkulturelle 
uttrykk som responser på sosiale spenningsforhold, politiske bevegelser og opprørskultur.  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til fransk kulturhistorie fra 1650 til 1975, viktige periodebetegnelser, 
historiske hendelser og kulturelle, politiske og sosiale utviklingslinjer 
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● har forståelse for den kulturelle betydningen av toneangivende filosofiske og litterære 
verk og idéstrømninger samt kunstretninger 

● har innsikt i styreformer og politiske ideologiers sammenheng med sosiale og kulturelle 
spenningsforhold i Frankrikes moderne historie 

● har kjennskap til hvordan kritiske perspektiver knyttet til kjønn, religion, klasse og 
kolonialisme har kommet til uttrykk i fransk kulturhistorie 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan reflektere over egen fagutøvelse og justere egne forståelser gjennom veiledning 
● kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette 

belyse en problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan planlegge og gjennomføre selvstendig og gruppebasert prosjektarbeid ut fra 
kulturhistorisk kildemateriale 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller  
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har 10 studiepoeng i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie eller tilsvarende 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 40 timer), seminarer (ca. 20 timer) og 
ekskursjoner (ca. 12 timer). 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  
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Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 500 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig gruppepresentasjon: Faglærer velger en historisk kilde eller et tema som 
studenten gjennom gruppearbeid skal analysere og sette i kulturhistorisk perspektiv. 
Presentasjonen på inntil 20 minutter kan ta i bruk ulike formidlingsmedier, som film, 
lyd, stillbilder og tekst. Gruppepresentasjonen inngår i seminar eller ekskursjon, og 
danner grunnlag for gruppestyrt studentdiskusjon. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to oppgaver. Hvert av utkastene skal være på minst 720 ord, og studenten skal 
i gruppe motta og gi opponentkommentarer. 

● deltakelse på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 2100– 2500 ord.  

Det gis en samlet karakter på mappen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes til 
karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 
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Pensum 
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KULT250 – Britisk kulturhistorie 1750–1950 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT250 Emnenavn: Britisk 
kulturhistorie 1750–1950 

Omfang: 20 studiepoeng 

Undervisningsspråk: engelsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT250 gir en bred innføring i britisk kulturhistorie gjennom en kombinasjon av 
sammenhengende realhistorie og punktvise fordypninger i kulturhistorien via skjønnlitteratur, 
filosofi og andre kunstformer. Emnet vektlegger hvordan periodens kultur og tankesett kan 
tolkes i lys av overordnede historiske prosesser som industrialisering, urbanisering, 
imperiebygging og kvinne- og klassekamp.  

Emnet undersøker spenningene mellom tradisjonelle elitegrupperinger og marginaliserte 
grupper, og hvordan disse har kommet til uttrykk i litteratur, tenkning og kunst. Gjennom et 
utvalg tekster introduseres studenten for periodens mangfold av kulturelle uttrykk og 
tradisjoner, fra den radikale skotske opplysningen, via visjonært tankegods i den romantiske 
strømningen og Viktoriatidens populærkultur, til frihetssøkende bevegelser, det gamle 
klassesystemets oppsmuldring og begynnende avkolonisering.  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til toneangivende intellektuelle og kulturelle strømninger i britisk 
kulturhistorie fra andre halvdel av 1700-tallet til ca. 1950 

● har innsikt i hvordan den moderne tidsalders politiske og samfunnsmessige 
omveltninger er blitt gjenspeilet i britisk kultur- og tankeliv 

● har kjennskap til sentrale systemkritiske bidrag innen litteratur og politisk filosofi  
● har innsikt i hvordan britisk selvforståelse og identitet ble formet av Storbritannias rolle 

som krigs- og imperiemakt, og hvordan offisielle fremstillinger ble utfordret og kritisert 
av pasifistiske og antiimperialistiske stemmer 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan reflektere over egen fagutøvelse og justere egne forståelser gjennom veiledning 
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● kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette 
belyse en problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan planlegge og gjennomføre selvstendig og gruppebasert prosjektarbeid ut fra 
kulturhistorisk kildemateriale 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har 10 studiepoeng i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie eller tilsvarende 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 40 timer), seminarer (ca. 20 timer) og 
ekskursjoner (ca. 12 timer).  

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 500 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 
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● muntlig gruppepresentasjon: Faglærer velger en historisk kilde eller et tema som 
studenten gjennom gruppearbeid skal analysere og sette i kulturhistorisk perspektiv. 
Presentasjonen på inntil 20 minutter kan ta i bruk ulike formidlingsmedier, som film, 
lyd, stillbilder og tekst. Gruppepresentasjonen inngår i seminar eller ekskursjon, og 
danner grunnlag for gruppestyrt studentdiskusjon. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to oppgaver. Hvert av utkastene skal være på minst 720 ord, og studenten skal 
i gruppe motta og gi opponentkommentarer. 

● deltakelse på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 2100–2500 ord.  

Det gis en samlet karakter på mappen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes til 
karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 
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Said, Edward. 1994. Culture and Imperialism. New York: Vintage. (12 sider) 

Sengupta, Ranjana. 2006. «Enshrining an Imperial Tradition». India International Centre 
Quarterly, vol. 33, nr. 2. s. 13-26 (14 sider) 

Thale, Jerome. 1974. «The Making of The Edwardian Age». Mosaic: An Interdisciplinary 
Critical Journal, vol 7, nr. 2. Winnipeg, MB: University of Manitoba. s. 24-43 (19 sider) 

Thompson, E.P. 2013. The Making of the British Working Class. London: Penguin Modern 
Classics. (50 sider)  

White, Richard. 2008. «George Orwell: Socialism and Utopia». Utopian Studies, vol. 19, nr. 1. 
s. 73-95 (23 sider)  

Totalt 1981 sider  

 

 

KULT260 – Skandinavisk kulturhistorie fra nasjonalromantikken til den nordiske 
velferdsmodellen 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT260 Emnenavn: Skandinavisk 
kulturhistorie fra 
nasjonalromantikken til den 
nordiske velferdsmodellen 

Omfang: 20 studiepoeng 

Undervisningsspråk: engelsk 
og/eller norsk 

Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 

 

Kort om emnet 

KULT260 gjør studenten kjent med sentrale kulturelle, sosiale og politiske utviklingslinjer i 
Skandinavias kulturhistorie, fra de politiske omveltningene i kjølvannet av Napoleonskrigene 
frem til etterkrigstiden og fremveksten av dagens velferdsstater.  

I emnet belyses hverdagsliv og tradisjoner samt nasjonalromantikkens og folkloristikkens 
utvikling gjennom 1800-tallet. Et viktig tema er hvordan kultur og nasjonal identitet reflekteres 
og utfordres i kunst og litteratur. Særlig oppmerksomhet vies overgangen fra realisme til 
modernisme. Andre viktige temaer er de skandinaviske landenes forbindelser til Europa samt 
betingelsene for fremveksten av etterkrigstidens nordiske velferdsmodell: sosiale forhold, 
politiske bevegelser og naturressurser. Studenten blir kjent med banebrytende og karakteristisk 
litteratur, skulptur, arkitektur og film av kulturhistorisk betydning.  
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Emnet drøfter spenninger mellom nasjonal, skandinavisk og europeisk identitet. Videre 
behandles kvinnekampen i Skandinavia samt nasjonalstatenes aktive assimileringspolitikk 
overfor minoritetsbefolkning. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har bred kjennskap til skandinavisk kulturhistorie fra begynnelsen av 1800-tallet frem 
til etterkrigstidens skandinaviske velferdsstater 

● har kjennskap til viktige litterære verk og kunstneriske tendenser fra perioden 1800 til 
1950 

● har forståelse for problemstillinger knyttet til nasjonal identitet, kjønnsforhold og 
minoriteter, slik de har kommet til uttrykk i nyere skandinavisk kulturhistorie  

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan reflektere over egen fagutøvelse og justere egne forståelser gjennom veiledning 
● kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette 

belyse en problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan planlegge og gjennomføre selvstendig og gruppebasert prosjektarbeid ut fra 
kulturhistorisk kildemateriale 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har 10 studiepoeng i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie eller tilsvarende 

Overlappende emner 

Ingen 
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Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 40 timer), seminarer (ca. 20 timer) og 
ekskursjoner (ca. 12 timer).  

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 500 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig gruppepresentasjon: Faglærer velger en historisk kilde eller et tema som 
studenten gjennom gruppearbeid skal analysere og sette i kulturhistorisk perspektiv. 
Presentasjonen på inntil 20 minutter kan ta i bruk ulike formidlingsmedier, som film, 
lyd, stillbilder og tekst. Gruppepresentasjonen inngår i seminar eller ekskursjon, og 
danner grunnlag for gruppestyrt studentdiskusjon. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to oppgaver. Hvert av utkastene skal være på minst 720 ord, og studenten skal 
i gruppe motta og gi opponentkommentarer. 

● deltakelse på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 2100–2500 ord.  

Det gis en samlet karakter på mappen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes til 
karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 
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Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Hilson, Mary. 2008. The Nordic Model. Scandinavia since 1945. London: Reaktion Books. 
(200 sider)  
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sider) 
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Kent, Neil. 2019. The Sámi People of the North. Oxford University Press. (100 sider)  

Nordstrom, Byron J. 2000. Scandinavia since 1500. Minneapolis: University of Minnesota 
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Stråth, Bo og Øystein Sørensen (red). 1997. The Cultural Construction of Norden. Oslo: 
Scandinavian University Press. (200 sider) 
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av Jean Pierre Hersholt. New York: Canterbury Classics. (30 sider) 
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MacKay. New York: Seal Press. (100 sider) 

Dinesen, Isak. 2001. Winter’s Tales. London: Penguin Modern Classics. (100 sider) 

Ibsen, Henrik. 2016. A Doll’s House and Other Plays. Oversatt av Deborah Dawkin. London: 
Penguin Classics. (70 sider) 

Skram, Amalie. 2014. Lucie. Oversatt av Katherine Hanson og Judith Messick. London: 
Norvik. (168 sider)  

Strindberg, August. 1992. Miss Julie. Oversatt av Edwin Björkman. Dover Thrift Editions. New 
York: Dover Publications. (64 sider) 

Söderberg, Hjalmar. 2019. Doctor Glas. Oversatt av Paul Britten Austin. London: Vintage 
Classics. (160 sider) 
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Kommentarlitteratur  

Alver, Brynjulf. 1989. «Folklore and National Identity». I Nordic Folklore: Recent Studies, 
redigert av Reimund Kvideland og Henning Sehmsdorf. Indiana: Indiana University Press. s. 
12-21 (10 sider) 

Bergman, Kerstin. 2012. «Initiating a Scandinavian Turn in Swedish Crime Fiction: 
Negotiation of European and National Identities in Mankell´s The Troubled Man». 
Scandinavica, vol. 51, nr. 1. s. 56-78 (23 sider) 

Blom, Ida. 2012. «Structures and Agency: a Transnational Comparison of the Struggle for 
Women’s Suffrage in the Nordic Countries During the Long Nineteenth Century». 
Scandinavian Journal of History, vol. 37, nr. 5. s. 600-620 (21 sider) 

Blom, Ida. 2016. «Troubled and Secure Gender Identities in a Changing Society: Norway at the 
End of the Long Nineteenth Century». I Gendered Citizenship and the Politics of 
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Arne. London: Palgrave Macmillan. s. 37-60 (24 sider) 
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Figures and Genter Identities in Scandinavian and Comparative Literature, redigert av 
Kathleen L. Komar. Los Angelse: North Pinehusrt Press. s. 63-78 (16 sider) 

Bringeus, Nils-Arvid. 1992. «Folk Art in Peasant Society». Ethnologia Scandinavica, vol. 22. 
s. 119-133 (15 sider) 

Damsholt, Tine. 1995. «On the Concept of “Folk”». Ethnologia Scandinavica, vol. 25. s. 5-24 
(20 sider) 

Eriksen, Anne. 2011, «From Ethnology and Folklore Studies to Cultural History in 
Scandinavia». I Cultural History in Europe: Institutions – Themes – Perspectives, redigert av 
Jörg Rogge. Bielefeld: Transcript Verlag. s. 31-44 (14 sider) 

Gullestad, Marianne. 1991. «The Scandinavian Version of Egalitarian Individualism». 
Ethnologica Scandinavica, vol. 21. s. 3-18 (16 sider) 

Kvideland, Reimund og Henning Sehmsdorf. 1989. «Nordic Folklore Studies Today». I Nordic 
Folklore: Recent Studies. Indiana: Indiana University Press. s 3-11 (9 sider) 

Mattsson, Helena og Sven-Olov Wallenstein. 2014. «Swedish Modernism at the Crossroads». 
I Den svenska modernismen ved vägskälet. Stockholm: Axl Books. s. 33-57 (25 sider) 

Rudvin, Mette. 1997. «Folk Literature and the Nineteenth Century Nationalist Movement – 
Norway: The Shaping of National Identity». I Nordic Experiences: Exploration of 
Scandinavian Cultures. Westport, Connecticut: Greenwood Press. s. 67-80 (14 sider) 

Stråth, Bo. 2012. «Nordic Modernity: Origins, Trajectories, Perspectives». I Nordic Paths to 
Modernity, redigert av Jóhann Páll Árnason og Björn Wittrock. New York: Berghahn Books. 
s. 25-48 (24 sider) 
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Bergman, Ingmar (regissør). 1957. The Seventh Seal. Sverige: Svensk Filmindustri. Spillefilm. 
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Breien, Anja (regissør). 1975. Wives. Norge: Central Film. Spillefilm. 84 min.   
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Hamer, Bent (regissør). 2003. Kitchen Stories. Norge og Sverige: BOB Film Sweden. 
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Dybdeemner i kulturhistorie (10 studiepoeng) 
 

KULT202 – Studier i minnets historie og politikk i det tjuende århundret 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT202 Emnenavn: Studier i minnets 
historie og politikk i det 
tjuende århundret 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT202 – Studier i minnets historie og politikk i det tjuende århundret gir en innføring i 
hvordan nær fortid, med vekt på traumatiske hendelser som krig og folkemord, er blitt erindret, 
organisert og fremstilt i ulike former for kulturelle uttrykk. Minnestudier setter søkelys på de 
forskjellige måtene litterære og akademiske tekster, fotografier, filmer, bygninger, byrom og 
minnesmerker former og er formet av fortiden.  

Emnet presenterer studenten for fagfeltets sentrale begreper, teorier og tilnærmingsmåter. 
Gjennom en fordypning i det forrige århundrets kultur- og minnehistorie utforskes hvordan 
kulturer og samfunn har konstruert, opprettholdt, brukt, glemt og visket ut minner. Studenten 
får også kjennskap til begreper og analytiske verktøy til å diskutere problemstillinger knyttet til 
fortolkninger og bruk av fortiden, med vekt på minnekultur, kollektivt minne, kulturarv og 
historiebevissthet. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til sentrale teorier og tilnærmingsmåter innen minnestudier og har 
overblikk over den historiografiske utviklingen til feltet  

● ha kunnskap om sentrale kulturhistoriske og kulturanalytiske begreper som tar for seg 
historiebruk og minnekultur 

● har kunnskap innen det tjuende århundrets minnehistorie og minnepolitikk med vekt på 
representasjoner av traumatiske hendelser som krig og folkemord 

● har kunnskap om hvordan fortider representeres og rekonstrueres gjennom ulike medier, 
og har kjennskap til forholdet mellom minne og medieteknologier 

Ferdigheter 
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Kandidaten: 

● kan analysere dagsaktuelle hendelser som viser bruk av fortiden i dag og forholde seg 
kritisk til virkemidler som tas i bruk 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen kulturhistorie og delta i 
diskusjoner om temaer knyttet til minnehistorie og minnepolitikk 

● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 
problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskap 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har 10 studiepoeng i KULT101 og KULT201 eller 
tilsvarende 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer) 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

 

 

Obligatorisk aktivitet 
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Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Berger, Stefan og Bill Niven, red. 2014. Writing the History of Memory. London: Bloomsbury. 
s. 1-22, 65-156 og 173-237 (148 sider) 

Erll, Astrid. 2011. Memory in Culture. Oversatt av Sara B. Young. Basingstoke: Palgrave 
Macmillian. (176 sider) 

Huyssen, Andreas. 2003. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. 
Stanford, CA: Stanford University Press. s. 1-29, 49-93 og 122-163 (106 sider) 
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Daney, Serge. 2004. «The Tracking shot in Kapo». Oversatt av Laurent Kretzschmar. Senses of 
Cinema, nr. 30 (februar). (omkring 10 sider) 

Dessingué, Alexandre. 2011. «Towards a Phenomenology of Memory and Forgetting». Études 
Ricœuriennes / Ricœur Studies, vol. 2, nr. 1. s. 168-178 (8 sider) 
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Herf, Jeffery. 1997. Divided Memory. The Nazi Past in the Two Germanys. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. s. 1-12 (12 sider) 

Hirsch, Marianne. 2008. «The Generation of Postmemory». Poetics Today, vol. 29, nr. 1 (vår). 
s. 103-128 (26 sider)  
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Obstinate Memory and The Battle of Chile». Radical History Review, nr. 85 (vinter). s. 272-281 
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Knaap, Ewout van der. «The Construction of Memory in Nuit et Brouillard». I Uncovering the 
Holocaust: The International Reception of Night and Fog, redigert av Ewout van der Knaap. 
London: Wallflower Press. s. 7-34 (22 sider). 
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Bruno Latour og Peter Weibel. Karlsruhe/Cambridge, MA: ZKM/MIT. s. 234-243 (6 sider) 

Nielsen, Mats Andreas. 2017. «Barnets blikk, monsterets skikkelse: Bikubens ånd og 
borgerkrigens spøkelse». Filologen, nr. 4 (vinter). s. 32-43 (12 sider) 

Nona, Pierre. 1989. «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire». Oversatt av Marc 
Roudebush. Representations, nr. 26 (vår). s. 7-24 (18 sider) 

Preda, Caterina. 2010. «Looking at the Past Through an Artistic Lens: Art of Memorialization». 
I Politics of Memory in Post-communist Europe. History of Communism in Europe. Bind 1, 
redigert av Dobos, Corina, Mihail Neamtu og Marius Stan. Bucharest: Zeta Books. s. 131-150 
(20 sider) 

Rascaroli, Laura. 2008. «The Essay Film: Problems, Definitions, Textual Commitments». 
Framework: The Journal of Cinema and Media, vol. 49, nr. 2. s. 24-47 (20 sider) 

Rice, Louisa. 2002. «The Voice of Silence: Alain Resnais’ Night and Fog and Collective 
Memory in Post-Holocaust France, 1944-1974». Film and History, vol. 32, nr. 1. s. 22-29 (8 
sider) 

Ricoeur, Paul. 2004. Memory, History, Forgetting. Oversatt av Kathleen Blamey og David 
Pellauer. Chicago: Chicago University Press. s. 385-411, 443-456 og 500-506 (48 sider) 

Ruchatz, Jens. 2010. «The Photograph as Externalization and Trace». I A Companion to 
Cultural Memory Studies, redigert av Astrid Erll og Ansgar Nünning. Berlin: De Gruyter. s. 
367-378 (12 sider) 

Sebald, W. G. 2004. Austerlitz. Oversatt av Geir Pollen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. (30 
sider) 

Sebald, W. G. 2007. Luftkrig og litteratur. Oversatt av Geir Pollen. Oslo: Gyldendal Norsk 
Forlag. (40 sider) 

Sontag, Susan. 2003. Regarding the Pain of Others. New York: Picador. (omkring 25 sider) 

Vincent, Mary. 2010. «Breaking the silence? Memory and oblivion since the Spanish Civil 
War». I Shadows of War: A Social History of Silence in the Twentieth Century, redigert av Efrat 
Ben-Ze’ev, Ruth Ginio og Jay Winter. Cambridge: Cambridge University Press. s. 47-67 (21 
sider) 

Wagner, Keith B. og Michael A. Unger. 2018. «Photographic and cinematic appropriation of 
atrocity images from Cambodia: auto-genocide in Western museum culture and The Missing 
Picture». Visual communication, vol. 18, nr. 1. s. 83-106 (19 sider) 

Williams, Raymond. 1977. «Structures of Feeling». I Marxism and Literature. Oxford: Oxford 
University Press. s. 128-135 (8 sider) 
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Winter, Jay. 2010. «Thinking about silence». I Shadows of War: A Social History of Silence in 
the Twentieth Century, redigert av Efrat Ben-Ze’ev, Ruth Ginio og Jay Winter. Cambridge: 
Cambridge University Press. s. 3-32 (30 sider) 

White, Hayden. 1992. «Historical emplotment and the problem of truth». I Probing the Limits 
of Representation, redigert av Saul Friedlander. Cambridge, MA: Harvard University Press. s. 
37-53 (17 sider) 

Tegneserier 

Spiegelman, Art. 1996. «Mouse Trap». I The Complete Maus. London: Penguin Books. [bok 1, 
kap. 6: A Survivor’s Tale] 

Musikk 

Berliner Philharmoniker. 2020. «John Cage: 4'33 / Petrenko». Uploaded den 31. oktober, 2020. 
YouTube video, 3:42 min. https://www.youtube.com/watch?v=AWVUp12XPpU. 

Film 

Erice, Víctor (regissør). 1973. Bikubens Ånd. Spania: Elías Querejeta Producciones 
Cinematográficas S.L./Jacel Despotito. Spillefilm. 98min. 

Guzmán, Patricio (regissør). 1997. Chile, Obstinate Memory. Chile/Frankrike/Canada: La Sept-
Arte/Les Films d’Ici/National Film Board of Canada. Dokumentarfilm. 58min. 

Panh, Rithy (regissør). 2013. The Missing Picture. Kambodsja/Frankrike: Les Acacias. 
Dokumentarfilm. 92min. 

Resnais, Alain (regissør).1955. Natt og tåke. Frankrike: Argos Films. Kortfilm. 32min. 

Resnais, Alain (regissør). 1956. All the World’s Memory. Frankrike: Films de la Pleiade. 
Kortfilm. 21min. 

Resnais, Alain (regissør).1959. Hiroshima mon amour. Frankrike: Argos Films. Spillefilm. 
90min. 

Romm, Mikhail (regissør). 1965. Ordinary Fascism. Sovjetunionen: Mosfilm. 138min. 

Ujică, Andrei (regissør). 2010. The Autobiography of Nicolae Ceausescu. Romania: ICON 
production. Dokumentarfilm. 180min. 

Enkelte av filmene vil kun bli fremvist i kortere utdrag som del av seminarundervisningen i 
emnet. 

Totalt 983 sider 
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KULT203 - Globalisering, verdensborgerskap og menneskerettigheter 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT203 Emnenavn: Globalisering, 
verdensborgerskap og 
menneskerettigheter 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

De siste hundre år har det vokst frem et sett med over- og internasjonale institusjoner som øver 
betydelig makt og som både supplerer og utfordrer de nasjonalstatlige organene. KULT203 gjør 
rede for historien til sentrale internasjonale styringsorganer og domstoler, for deres idégrunnlag 
og for menneskerettighetenes historie. Ytringsfrihet og kulturkonflikt er viktige temaer i emnet 
som har en historisk, kulturhistorisk og idéhistorisk orientering. 

Sentrale temaer i emnet er Folkeforbundets og FNs historie, EUs historie, de inter- og 
overnasjonale domstolenes historie, menneskerettighetenes historie, globalisering og 
globaliseringsmotstand, det internasjonale sivilsamfunnet, ytringsfrihetens historie og 
kosmopolitisme som idétradisjon og kulturfenomen. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har grunnleggende kunnskaper om historien til de sentrale institusjonene for 
internasjonal styring, sikkerhet og rett fra 1900 til i dag 

● har kunnskaper om sentrale begreper, emner og teorier for studiet av verdensborgerskap 
og menneskerettigheter, globalisering og globaliseringsmotstand 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● viser evne til å drøfte historiske problemstillinger og trekke egne konklusjoner 

 

Generell kompetanse 
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Kandidaten: 

● kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen historie og delta i diskusjoner 
om faglige temaer 

● viser evne til å sette seg inn i omfattende faglitteratur, til å formidle relevante 
kunnskaper fra litteraturen, og til å argumentere for egne konklusjoner i skriftlige 
arbeider 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen gis i form av forelesninger (ca. 24 timer) og seminarer (ca. 12 timer). 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene antar form som arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal gjennom seminararbeid blant annet oppøve evne til å kunne identifisere 
standpunkter, argumenter og strukturer i vitenskapelige tekster, formidlingsevne samt 
akademiske skriveferdigheter gjennom arbeid med utkast til semesteroppgaver. 

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for diskusjon. Ulike 
formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst om temaet for 
presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 
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All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Dinan, Desmond. 2014. Europe Recast: A history of European Union. Boulder, CO: Lynne 
Rienner. s. 1-122 (123 sider) 

Ishay, Micheline. 2008. History of human rights. From ancient times to the globalization era. 
Los Angeles: University of California Press. s. ix-xxi og 1-244 (257 sider) 

Jakobsen, Kjetil. 2016. Etter Charlie Hebdo, Ytringsfrihetens krise i historisk lys. Oslo: 
Forlaget Press. s. 7-76 (70 sider) 

Jakobsen, Kjetil, red. 2010. Verdensborgerskapets idéhistorie. Bind 1. Den vestlige tradisjonen. 
Oslo: Unipub. s. 9-95, 193-314 og 408-551 (353 sider) 

Annan, Kofi. 2006. «Toward a new definition of sovereignty». I The Ethics of War. Classic and 
Contemporary readings, redigert av Gregory Reichberg, Henrik Syse og Endre Begby. Malden, 
MA: Blackwell Publishing. s. 683-693 (11 sider) 

Arendt, Hannah. 2000. Eichmann i Jerusalem. En rapport om ondskapens banalitet. Oversatt 
av Johan Ludwig Mowinckel. Oslo: Bokklubben. [epilog og etterskrift] s. 261-307 (47 sider) 

Tvedt, Terje. 2012. «Om metodologisk nasjonalisme og den kommunikative situasjonen – en 
kritikk og et alternativ». Historisk tidsskrift, vol 91, nr. 4. s. 490-510 (21 sider) 

Totalt 872 sider 
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KULT204 – Naturens kulturhistorie  

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT204 Emnenavn: Naturens kulturhistorie Omfang: 10 studiepoeng 
Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 

 

Kort om emnet 

Fra de første bosettingene til dagens samfunns, utfordret av klimaforandringer og tap av 
biologisk mangfold, har naturen på ulike måter påvirket menneskets kulturelle uttrykk. I det 
som omtales som den antropocene tidsalder, har menneskelig aktivitet blitt bestemmende for 
den geologiske utviklingen.  

KULT 204 – Naturens kulturhistorie har et todelt fokus. For det første belyser emnet forholdet 
mellom mennesket og naturen gjennom å ta for seg ulike representasjoner av og forestillinger 
om naturen i litterære, kunstneriske og filosofiske verk. For det andre tar emnet naturens 
kulturhistorie som utgangspunkt for å diskutere samtidige problemstillinger. Emnet undersøker 
hvordan menneskets forestillinger og bruk av naturen har påvirket politikk, kunst og samfunn, 
globalt og lokalt. Studenten gjøres kjent med økokritisk tenkning, og et spørsmål som melder 
seg med økende styrke: Kanskje handler det ikke kun om oss?  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til ulike fremstillinger av naturen i litteraturen fra 1800 til i dag  
● har kunnskap om hvordan kulturhistoriske, litterære og filosofiske tilnærminger til 

naturen kan bidra til undersøkelsen av samtidige problemstillinger 
● har kjennskap til nyere forskning på naturens kulturhistorie inkludert økokritisk teori og 

nature writing 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 
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Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har 10 studiepoeng i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie eller tilsvarende 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 28 timer), seminarer (ca. 14 timer). 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til to semesteroppgaver på mellom 700 og 900 ord per oppgave.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 
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All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Buell, Lawrence. 2005. The Future of Environmental Criticism. Environmental Crisis and 
Literary Imagination. Malden, MA: Blackwell Publishing. (160 sider)  

Originallitteratur  

Herder, Johann Gottfried. 1992. Om sprogets opprinnelse. Oversatt av Jan-Eilert Askerøi. Oslo: 
Aschehoug/Thorleif Dahls Kulturbibliotek. s. 41-100 (60 sider)  

Holm, Andreas Vermehren. 2016. «Meditasjoner» og «Vi har ikke været mennesker» i 
Antropocæn kreatur. Moss: House of Foundation. (3 sider) 

Keats, John. 2021 [1918]. «Ode to a Nightingale». Poetry Foundation, 21. februar 2021. 
https://www.poetryfoundation.org/poems/44479/ode-to-a-nightingale. (1 side)  

Leopardi, Giacomo. 2019. «Ginsten eller ödemarkens blomma». I I skuggan av cypresser, av 
Giacomo Leopardi og Ugo Foscolo. Oversatt av Ingvar Björkeson. Uppsala: Alastor press. s. 
123-132 (10 sider)  

Macfarlane, Robert. 2020. Underverden: en tidsreise under jorda. Oversatt av Gunnar Nyquist. 
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. s. 9-27 og 237-301 (82 sider) 

Rousseau, Jean-Jacques. 2016. Den ensomme vandrers drømmerier. Oversatt av Birger Huse. 
Oslo: Bokvennen. s. 32-44, 100-132 og 146-148 (38 sider) 

Shelley, Percy B. 2021 [1820]. «Ode to the West Wind». Poetry Foundation, 21. februar 2021. 
https://www.poetryfoundation.org/poems/45134/ode-to-the-west-wind. (2 sider) 
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Shepherd, Nan. 2019. The Living Mountain. Canongate Books (108 sider) 

Ulven, Tor. 1988. Gravgaver. Fragmentarium. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. s. 5-30 (26 sider)  

Wells, H.G. 2017. Doktor Moreaus øy. Oversatt av Knut Ofstad. Oslo: Transit. (175 sider) 

Wergeland, Henrik. 2008. «Den første Sommerfugl». I Henrik Wergelands skrifter, bind 3, 
redigert av Leiv Amundsen og Didrik Arup Seip. Oslo: Cappelen Damm. s. 23–27 (5 sider) 

Wordsworth, William. 2021 [1798]. «Lines Composed a Few miles above Tintern Abbey». 
Poetry Foundation, 21. februar 2021. https://www.poetryfoundation.org/poems/45527/lines-
composed-a-few-miles-above-tintern-abbey-on-revisiting-the-banks-of-the-wye-during-a-
tour-july-13-1798. (3 sider) 

Wordsworth, William. 2021 [1798]. «The Tables Turned». Poetry Foundation, 21. februar 
2021. https://www.poetryfoundation.org/poems/45557/the-tables-turned. (2 sider) 

Kommentarlitteratur  

Bate, Jonathan. 1991. Romantic Ecology. Wordsworth and the environmental tradition. 
London: Routledge. (25 sider) 

Christensen, Inger. 1982. «Terningens syvtal» og «Afrealisering». I Del af labyrinten. Essays. 
København: Gyldendal. (15 sider) 

Dunker, Anders. 2019. Gjenoppdagelsen av jorden: 10 samtaler om naturens fremtid. Oslo: 
Spartacus. s. 23-42 (20 sider) 

Garrard, Greg. 2012. Ecocriticism. London/New York: Routledge. s.136-159 (24 sider) 

Gregersen, Martin og Tobias Skiveren. 2016. Den materielle drejning: natur, teknologi og krop 
i (nyere) dansk litteratur. Odense: Syddansk Universitetsforlag. s. 13-74 (62 sider)  

Lussier, Mark. 2011. «Blake, Deleuze, and the Emergence of Ecological Consciousness». I 
Ecocritical theory: new European approaches, redigert av Kate Rigby og Axel Goodbody. s. 
256-269 (14 sider) 

Macfarlane, Robert. 2019. «Introduction». I The Living Mountain av Nan Shepherd. Canongate 
Books s. ix-xxxiv. (26 sider)  

Smith, Douglas. 2004. «Beyond the Cave: Lascaux and the Prehistoric in Post-War French 
Culture». French Studies: A Quarterly Review, vol. 58, nr. 2. s. 219-232 (14 sider) 

Smith, Joe. 2017. «Introduction». I The new nature writing: rethinking the place of literature. 
London: Bloomsbury Academic. s. 1-34 (35 sider) 

Walls, Laura Dassow. 2011. «From the modern to the ecological: Latour on Walden Pond». I 
Ecocritical theory: new European approaches, redigert av Kate Rigby og Axel Goodbody. s 
98-111 (14 sider)  



 
 

100 

Wheeler, Wendy. 2011. «The Biosemiotic turn: Abduction, or, the Nature of Creative Reason 
in Nature and Culture». I Ecocritical theory: new European approaches, redigert av Kate Rigby 
og Axel Goodbody. s. 270-282 (13 sider) 

Totalt 937 sider 

 

 
KULT205 – «Massen» og «folket» i europeisk elitekultur på 1800- og 1900-tallet  

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT205 Emnenavn: «Massen» og 
«folket» i europeisk 
elitekultur på 1800- og 
1900-tallet 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT205 undersøker ulike forestillinger om «massen» og «folket» som har preget europeisk 
tenkning fra den franske revolusjon frem til nyere tid. Gjennom et utvalg originaltekster og 
kritisk kommentarlitteratur skal studenten få forståelse for hvordan den moderne kulturens 
demokratiske impulser har stått i vedvarende spenningsforhold med elite- og massekultur og 
blitt preget av skiftende kamper mellom «høy» og «lav». Emnet sirkler inn hvordan 
forestillingen om kultur i moderne tid er blitt påvirket av dette spenningsforholdet.  

Samtidig vektlegges forbindelser mellom det kulturelle og det politiske, og hvordan ideer om 
massen og folket har virket inn på politisk teori og praksis. På bakgrunn av de 
samfunnsomveltende prosessene assosiert med formingen av det moderne samfunn på 1800- 
og 1900-tallet – industrialisering, urbanisering, demokratisering – vil emnet også undersøke 
symptomatiske reaksjoner på «massesamfunnet». Et gjennomgående tema vil være hvordan 
disse forestillingene har utviklet seg i takt med samfunnsmessige og teknologiske endringer – 
eksempelvis med fremveksten av massemedier – og hvordan de har gitt form til både 
revolusjonære visjoner og konservativ kulturkritikk.  

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til toneangivende forestillinger om masse og folk i europeisk elitekultur 
på 1800- og 1900-tallet 

● kan demonstrere med eksempler hvordan spenninger mellom folk og elite har kommet 
til uttrykk i demokratiets og demokratiseringens moderne historie 
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● har kjennskap til hvordan ideer om masse og folk har satt preg på både revolusjonær og 
konservativ tenkning, og hvordan disse har endret seg i takt med samfunnsmessige og 
teknologiske endringer 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 

● har evne til å foreta kritiske vurderinger av ideer om masse og massekultur utfra 
kulturteoretiske perspektiver 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie  

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen gis i form av forelesninger (ca. 28 timer) og seminarer (ca. 14 timer). 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene antar form som arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal gjennom seminararbeid blant annet oppøve evne til å kunne identifisere 
standpunkter, argumenter og strukturer i vitenskapelige tekster, formidlingsevne samt 
akademiske skriveferdigheter gjennom arbeid med utkast til semesteroppgaver. 

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 
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Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for diskusjon. Ulike 
formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst om temaet for 
presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

Pensum 

Adorno, Theodor W. og Max Horkheimer. 2011. «Kulturindustri: opplysning som 
massebedrag». Oversatt av Lars Petter Storm Torjussen. I Opplysningens dialektikk. Oslo: 
Spartacus. (20 sider) 

Arendt, Hannah. 2017. «A Classless Society». I On the Origins of Totalitarianism. London: 
Penguin Modern Classics. (35 sider) 

Baudrillard, Jean. 1991. I skyggen av de tause majoriteter. Oslo: Cappelen Damm. (20 sider) 

Benjamin, Walter. 2017. Passasjeverket. Bind 1. Oversatt av Arild Linneberg og Janne Sund. 
Oslo: Vidarforlaget. (40 sider) 

Canetti, Elias. 2005. Masse og makt. Oversatt av Niels Magnus Bugge. Oslo: Bokklubben 
Kulturbibliotek. (25 sider) 
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Carey, John. 1992. The Intellectuals and the Masses: Pride and Prejudice Among the Literary 
Intelligentsia, 1880-1939.London. Faber & Faber. [del 1] (100 sider) 

Dostojevskij, Fjodor. 2016. Winter Notes on Summer Impressions. London: Alma Books. (20 
sider) 

Ibsen, Henrik. 2018. En folkefiende. Oslo: Transit. (20 sider) 

Kierkegaard, Søren. 2017. «En literair Anmeldelse». I En literair Anmeldelse / Opbyggelige 
Taler i Forskjellig Aand. København: Gyldendal. (15 sider) 

Kracauer, Siegfried. 2021. «Masseornamentet». I Masseornamentet: Weimar essays. Oslo: 
Vidarforlaget. (14 sider) 

Leivestad, Eirik Høyer. 2020. Frykt og avsky i demokratiet. Bergen/Berlin: Vagant. (160 sider) 

Lenin, Vladimir. 1973. Hva må gjøres? Forlaget Oktober. (15 sider) 

Luxemburg, Rosa. 1999. The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions. Oversatt 
av Patrick Lavin. Rosa Luxemburg Internet Archive. 
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1906/mass-strike/. (omkring 15 sider) 

McClelland, John S. 2011 [1989]. The Crowd and the Mob: From Plato to Canetti. Abingdon: 
Routledge. s. 1-33 og 196-236 (74 sider) 

Monrad, Marcus Jacob. «Auctoriteter og Mængden. Tidsaanden». I Norsk tro og tanke 1000-
1940, redigert av i Ebbestad Hansen. Oslo: Tano Aschehoug. s. 382-389 (8 sider) 

Rosanvallon, Pierre. 2013. The Society of Equals. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
(200 sider) 

Sloterdijk, Peter. 2005. Masseforakt: kampen mellom høy og lav i moderne samfunn. Oversatt 
av Eivind Tjønneland. Oslo: Damm s. 27-81 (55 sider) 

Tarde, Gabriel. 2010. «The Public and the Crowd». I Gabriel Tarde on Communication and 
Social Influence: Selected Papers, redigert av Terry N. Clark. Chicago: University of Chicago 
Press. (18 sider) 

Williams, Raymond. 1960. Culture and Society 1780-1950. New York: Columbia University 
Press. (30 sider) 

Aasen, Ivar. 1999. «Fortale fra Norsk Grammatik». I Norsk tro og tanke 1000-1940, redigert av 
i Ebbestad Hansen. Oslo: Tano Aschehoug. s. 390-396 (7 sider) 

Totalt 891 sider 
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KULT206 – Dødens kulturhistorie – studier av ritualer og materiell kultur  

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT206 Emnenavn: Dødens 
kulturhistorie – studier av 
ritualer og materiell kultur  

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 

  

Kort om emnet 

KULT206 gir en innføring i dødens kulturhistorie med vekt på studiet av ritualer og materiell 
kultur. Den greske filosofen Diogenes sa at etter sin død skulle levningene hans kastes over 
bymuren til villdyrenes og åtseleternes forlystelse. Hvorfor skulle han eller noen andre bry seg 
om hvor det ble av kroppen etter at man selv var død? Emnet diskuterer de døde kroppers 
skjebner i lys av kulturelle, religiøse og vitenskapelige endringer og forsøker å se dødens 
kulturhistorie som en sammenhengende dialog med Diogenes, via gravbål og offergaver, aske 
og urner, balsamerte kropper og overdådige sarkofager, trange kirkegårder, beplantede 
gravlunder og anonyme massegraver til nedfryste kropper på is.  

Emnet gjør nedslag i den moderne kulturhistoriens faghistorie, der døden, dens ritualer og 
materielle kultur har blitt et eget forskningsfelt. Utsnittet fra denne faghistorien rommer også 
nye perspektiver på og muligheter innen kulturens håndtering av sine døde. 

  

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● kan identifisere og begrunne opphavet til ulike praksiser og ritualer knyttet til død og 
begravelse, og plassere dem i en kulturhistorisk kontekst 

● har kunnskaper om hvordan ulike rituelle praksiser og materiell kultur henger sammen 
med religiøse, sosiale og politiske forhold 

● har kjennskap til nyere kulturhistorisk forskning innen dødens kulturhistorie 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 
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● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer) 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.    

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
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diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside.  

 

Pensum 

Laqueur, Thomas W. 2015. The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains. 
Princeton: Princeton University Press. (400 sider) 

Originallitteratur 

Askildsen, Kjell. 2018. «Gravøl». I Alt som før. Oslo: Forlaget Oktober. s. 279-283 (5 sider) 

Auden, W.H. 2009. «Funeral Blues». I Selected Poems, redigert av Edward Mendelson. 
London: Faber & Faber. s. 48-49 (2 sider) 

Augustin. 1992. Bekjennelser. Oversatt av Oddmund Hjelde. Oslo: Aschehoug. [utdrag fra bok 
IX] s. 170-178 (9 sider) 

Bombal, Maria Louisa. 2014. Den liksvøpte kvinnen. Oversatt av Kristin Holteng. Oslo: 
Bokvennen. s. 1-44 (44 sider) 

Browne, Thomas. 2012. Religio Medici and Urne-Buriall. New York: New York Review of 
Books. s. 93-141 (49 sider) 
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Davis, Lydia. 2013. «Letter to a Funeral Parlor» og «Burning Family Members». I The 
Collected Stories of Lydia Davis. London: Penguin Books. s. 380-381 og 637-641 (7 sider) 

DeLillo, Don. 2016. Zero K. New York: Simon & Schuster. s. 1-11 (11 sider) 

Poe, Edgar Allan. 2000. «Forhastet bisettelse». Oversatt av Stig Sæterbakken. I Mannen fra 
mengden og andre noveller. Oslo: Bokvennen. s. 85-94 (10 sider) 

Sachs, Nelly. 1968. «I dødens bustader». I Rekviem for Israel. Oversatt av Åse-Marie Nesse. 
Oslo: Det norske samlaget. s. 9-19 (11 sider) 

Shakespeare, William. 1992. Hamlet. London: Wordsworth Edition. [akt 5, scene 1] s. 131-142 
(12 sider) 

Shelley, Mary. 1995. Frankenstein. Oversatt av Arne Moen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 
[kap. 4 og 5.] s. 52-65 (14 sider) 

Vergil. 2007. Vergils Aeneide. Oversatt av Otto Steen Due. København: Gyldendal. [bok 6.1-
294] s. 159-168 (10 sider) 

Kommentarlitteratur 

Ariès, Philippe. 1977. Døden i Vesten: eit historisk oversyn frå mellomalderen til vår tid. 
Oversatt av Tove Bakke. Oslo: Det norske samlaget. s. 7-96 (90 sider) 

Brandt, J. Rasmus. 2016. «I grenseland. Begravelsesritualer og dødsreiseideologi fra antikken 
til tidlig middelalder». Arr – idéhistorisk tidsskrift, nr. 2. s. 61-73 (13 sider) 

Burkert, Walter. 1983. Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek and Sacrificial Ritual 
and Myth. Oversatt av Peter Bing. Berkeley og Los Angeles: University of California Press, s. 
1-57 (57 sider) 

Campagnol, Isabella. 2016. «Widows and Courtesans, ‘Pizzocchere’ and Nuns: Women in 
Mourning in the Venetian Republic, 1400–1800». I Women and the Material Culture of Death, 
redigert av Maureen Daly Goggin og Beth Fowkes Tobin. London/New York: Routledge. s. 
13-26 (14 sider) 

Domanska, Ewa. 2016. «Likets fremtid». Oversatt av Sara Orning. Arr – idéhistorisk tidsskrift, 
nr. 2. s. 87-94 (8 sider) 

Edwards, Catharine. 2007. Death in Ancient Rome. New Haven/London: Yale University Press. 
[introduksjon, «Dying for Rome? The Glorious Death of a Commander», «A Feminine 
Ending?» og «Laughing at Death? Christian Martyrdom»] s. 1-77 og 179-220 (119 sider) 

Fennetaux, Arianne. 2016. «Fashioning Death/Gendering Sentiment: Mourning Jewelry in 
Britain in the Eighteenth Century». I Women and the Material Culture of Death, redigert av 
Maureen Daly Goggin og Beth Fowkes Tobin. London/New York: Routledge. s. 27-50 (24 
sider) 

Haug, Hallvard. 2016. «Livet under null». Vagant, nr. 2. s. 16-19 (4 sider) 
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Haugland, Håkon. 2015. «‘To Help the Deceased Guild Brother to His Grave’: Guilds, Death 
and Funeral Arrangements in Late Medieval and Early Modern Norway, ca. 1300–1900». I 
Cultures of Death and Dying in Medieval and Early Modern Europe, redigert av Mia Korpiola 
og Anu Lahtinen. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. s. 152-183 (32 sider) 

Macknight, Elizabeth C. 2016. «Emotions and Rituals: Responses to Death among the Nobility 
in Modern France». I Women and the Material Culture of Death, redigert av Maureen Daly 
Goggin og Beth Fowkes Tobin. London/New York: Routledge. s. 51-62 (12 sider) 

Riisøy, Anne Irene. 2015. «Deviant Burials: Societal Exclusion of Dead Outlaws in Medieval 
Norway». I Cultures of Death and Dying in Medieval and Early Modern Europe, redigert av 
Mia Korpiola og Anu Lahtinen. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. s. 49-81 
(33 sider) 

Totalt 990 sider 

 

 

KULT207 – Kartet over storbyen – vandring, drift og psykogeografi 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT207 Emnenavn: Kartet over 
storbyen – vandring, drift og 
psykogeografi 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: engelsk 
eller norsk 

Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 

 

Kort om emnet 

I KULT207 undersøkes alternative kartlegginger av livet i storbyen. Emnet tar sats fra arbeidet 
til den franske filosofen og situasjonisten Guy Debord som på 1950-tallet undersøkte hvordan 
ulike bymiljøer påvirker individenes følelsesliv og oppførsel, og hvordan hverdagslivets steder 
kunne bli noe fremmed og lekent. Debords svar var begrepet «psykogeografi» og teorien om 
dérive (drift) – nye veier gjennom byrommet som kunne føre til uventede situasjoner. Både som 
teori og praksis har psykogeografien påvirket et vidt spekter av kulturaktører, inkludert 
kunstnere, aktivister og akademikere, som har preget europeisk kulturhistorie og samtidens 
forståelse av arkitektur og urbanitet; tid og rom.  

Selv om Debord og situasjonistene kanskje var de første til å navngi denne praksisen, er de 
langt ifra de eneste som på uortodokse vis har undersøkt storbyens rytmiske mønstre og mange 
rom som et åsted for skjulte alternative fortellinger. Fra de visjonære tekstene til William Blake 
og Thomas de Quincey på 1700-tallet, via Baudelaire og flanørens bevegelser i 1800-tallets 
Paris, Virginia Woolfs nattlige vandringer til eksperimentelle kunstpraksiser i første halvdel av 
det tjuende århundre, kan en kulturhistorisk linje knyttet til utforskninger av storbyens 
historiske, kulturelle, naturlige, poetiske og fantastiske landskap trekkes. I løpet av de seneste 
60 år har psykogeografiske tilnærminger blitt populære og blomstret, blant romanforfattere, 
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poeter og essayister, fotografer, filmskapere, billedkunstnere, landskapsmalere og musikere, 
som leter i storbyenes kriker og kroker. 

KULT207 utforsker psykogeografiens historie, nåtid og mulige fremtid gjennom lesninger av 
en rekke sentrale tekster i denne tankestrømningens historie, kunstnerisk så vel som teoretisk. 
Kanoniserte psykogeografers kartlegging vil også problematiseres, ikke minst med tanke på 
kjønn, etnisitet og kolonialisme. 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har oversikt over sentrale teorier og begreper innen psykogeografien og har kjennskap 
til enkelte perspektiver innen situasjonisme og kritisk geografi 

● har bred kunnskap om psykogeografisk litteratur, film og kunst og kan plassere 
kulturelle uttrykk i kulturhistoriske sammenhenger 

● har kunnskaper om hvordan fremstillinger av storbyen har endret seg over tid og er 
påvirket av historiske, sosiale og politiske forhold 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 

Overlappende emner 

Ingen 
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Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer) 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 
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Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Coverley, Merlin. 2010. Psychogeography. Harpenden: Pocket Essentials. (132 sider) 

Elkin, Lauren. 2016. Flâneuse: Women Walk the City in Paris, New York, Tokyo, Venice, and 
London. London: Chatto & Windus. [«Flâneuse-ing», «London – Bloomsbury» og «Venice – 
Obedience»] s. 3-24, 69-94 og 123-148 (74 sider)  

Originallitteratur  

Blake, William. 2002 [1988]. «London». I The Complete Poetry and Prose of William Blake, 
redigert av David V. Erdman. Berkeley, CA: University of California Press. (2 sider) 

Ballard, J. G. 2001 [1978]. «The Concentration City». I The Best Short Stories of J. G. Ballard. 
New York: Picador. s. 1-21 (21 sider) 

Calle, Sophie. 2015 [1988]. Suite Vénitienne. Los Angeles: Siglo Press. s. 3-32 (30 sider) 

Defoe, Daniel. 2003 [1966]. Journal of the Plague Year, redigert av Christopher Bristow. 2. 
utgave. Harmondsworth: Penguin Classics. [se også topografisk indeks og kart over Defoes 
London] s. 23-49 (27 sider) 

Islam, Syed Manzurul. 2003 [1997]. «The Mapmakers of Spitalfields». I The Mapmakers of 
Spitalfields. Leeds: Peepal Tree Press. s. 59-83 (25 sider) 

Laing, Olivia. 2016. The Lonely City: Adventures in the Art of Being Alone. Edinburgh: 
Canongate. s. 3-23 (21 sider) 

Macfarlane, Robert. 2013. The Wild Places. London: Penguin Books. [«Beechwood» og 
«Holloway»] s. 1-18 og 213-239 (45 sider) 

Poe, Edgar Allan. 2006. «The man of the crowd». I The Works of Edgar Allan Poe. Bind 5. The 
Raven Edition. Charleston, SC: BiblioBazaar. s. 35-43 (9 sider) 

Quincey, Thomas De. 2013. Confessions of an English Opium-Eater and Other Writings, 
redigert av Robert Morrison. Oxford: Oxford University Press. s. 3-42 (40 sider) 

Richardson, Dorothy M. 2014. The Tunnel, redigert av Stephen Ross og Tara Thomson. 
Ontario: Broadview Press. s. 9-14 og 41-50 (15 sider) 

Selvon, Sam. 2006. The Lonely Londoners. London: Penguin Books. s. 1-30 (30 sider)  
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Sinclair, Iain, red. 2012. London: City of Disappearances. London: Penguin Books. 
[«Eastending»] s. 1 193-280 (88 sider) 

Sinclair, Iain. 2018. The Last London: True Fictions from an Unreal City. London: Oneworld. 
s. 215-314 (100 sider) 

Solnit, Rebecca. 2014. Wanderlust: A History of Walking. London: Granta Books. [«The 
Solitary Stroller and the City» og «Walking After Midnight: Women, Sex, and Public Space»] 
s. 171-195 og 232-246 (40 sider) 

Solnit, Rebecca. 2017. A Field Guide to Getting Lost. Edinburgh: Canongate Books. [«Open 
Door» og «The Blue of Distance»] s. 1-26 (26 sider) 

Woolf, Virginia. 1974. «Street Haunting: A London Adventure». I The Death of the Moth and 
Other Essays. New York: Harvest. s. 20-36 (17 sider) 

Kommentarlitteratur  

Certeau, Michel de. 2011 [1984]. The Practice of Everyday Life. Oversatt av Steven Rendall. 
3. utg. Berkeley/Los Angeles: University of California Press. [«General Introduction» og 
«Walking in the City»] s. xi-xxiv og 91-110 (34 sider) 

Chtcheglov, Ivan. 2006. «Formulary for a new urbanism». I Situationist International 
Anthology, redigert og oversatt av Ken Knabb. Rev. utg. Berkeley, CA: Bureau of Public 
Secrets. s. 1-8 (8 sider) 

Debord, Guy. 2006. «Introduction to a critique of urban geography» og «Theory of the Dérive». 
I Situationist International Anthology, redigert og oversatt av Ken Knabb. Rev. utg. Berkeley, 
CA: Bureau of Public Secrets. s. 8-12 og 62-66 (10 sider) 

Freud, Sigmund. 2010 [1962]. Civilization and Its Discontents. Oversatt av James Stratchey. 
New York: W.W. Norton & Company. s. 11-20 (10 sider) 

Groes, Sebastian. 2011. The Making of London: London in Contemporary Literature. 
Basingstoke: Palgrave. [«J. G. Ballard versus London» og «Iain Sinclair and the Problem of 
London»] s. 67-119 (53 sider) 

Harvey, David. 2008. «The Right to the City». New Left Review, vol. 53 (september/oktober). 
s. 23-40 (18 sider) 

Keiller, Patrick. 2014. The View From the Train: Cities & Other Landscapes. London/New 
York: Verso. [«Architectural Cinematography», «London in the Early 1990s» og «Imaging»] 
s. 75-96 og 173-187 (37 sider) 

Lefebvre, Henri. 1991. The Production of Space. Oversatt av Donald Nicholson-Smith. Malden, 
MA: Blackwell. s. 16-36 og 46-53 (29 sider) 

March-Russell, Paul. 2013. «‘And did those feet’? Mapmaking London and the Postcolonial 
Limits of Psychogeography». I The Postcolonial Short Story: Contemporary essays, redigert 
av Maggie Awadalla og Paul March-Russell. Basingstoke: Palgrave. s. 79-95 (17 sider) 
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Nieuwenhuys, Constant. 2006. «Another City for Another Life». I Situationist International 
Anthology, redigert og oversatt av Ken Knabb. Rev. utg. Berkeley, CA: Bureau of Public 
Secrets. s. 71-73 (3 sider) 

Rifkin, Adrian. 1999. «Benjamin’s Paris, Freud’s Rome: Whose London?». Art History, vol. 
22, nr. 4. s. 619-632 (14 sider) 

Sadler, Simon. 1998. The Situationist City. Cambridge, MA: MIT Press. [«Formulary for a New 
Urbanism: Rethinking the City»] s. 69-103 (35 sider) 

Film 

Evans, Kieran (regissør). 2013. The Outer Edges (Edgeland version). Storbritannia: Smith 
Hyde Productions. Dokumentarfilm. 76min. 

Keiller, Patrick (regissør). 1994. London. Storbritannia: BFI/Konick Studios. Spillefilm. 85min. 

Petit, Chris (regissør). 1979. Radio On. Storbritannia/Vest-Tyskland: BFI/Road Movies 
Filmproduktion GmbH. Spillefilm. 100min. 

Petit, Chris og Sinclair, Iain (regissører). 2002. London Orbital. Storbritannia: 
FilmFour/Illuminations Films. Dokumentarfilm. 76min 

Totalt 1009 sider 

 

 

KULT208 – Samfunnsøkonomiens fremvekst: fremtid, frigjøring og kapital 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT208 Emnenavn: 
Samfunnsøkonomiens 
fremvekst: fremtid, 
frigjøring og kapital 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT208 gir studenten et overblikk over hvordan samfunnsøkonomi som vitenskap vokste 
frem i forbindelse med Europas sosioøkonomiske omveltninger fra andre halvdel av 1700-tallet 
til andre halvdel av 1800-tallet. Gjennom lesning av primærtekster innen klassisk 
samfunnsøkonomi, oversiktsverk og studier i økonomisk historie samt kritiske samtidstekster, 
sees utviklingen av fagområdet i lys av debatter om samfunnsøkonomiens politiske rolle. Emnet 
tar blant annet for seg spenninger mellom fremtidsutsikter og frigjøringsprosjekter i den 
klassiske samfunnsøkonomien. Studenten blir kjent med endringer av livsvilkår i løpet av den 
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første industrielle revolusjonen, med særlig henblikk på arbeidsforhold, sosial konflikt og 
fattigdom.  

Emnet undersøker også hvordan samfunnsøkonomiens vitenskapeliggjøring er knyttet til ulike 
begreper om kapital, som tar opp i seg både kapitalens samfunnsordnende egenskaper og 
potensial for urettferdighet. Videre drøftes det historiske og teoretiske grunnlaget for 
samfunnsøkonomiens ambisjon om å innta en programmatisk rolle i samfunns utviklingsløp, 
for eksempel i opplysningstidens ånd, i proletariatets navn eller med nyttemaksimerende 
likevekter.  

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til sosioøkonomiske utviklingslinjer i Vest-Europa fra andre halvdel av 
1700- og gjennom 1800-tallet, især med tanke på arbeidsforhold, sosiale konflikter og 
fattigdom 

● har idéhistorisk kunnskap om toneangivende samfunnsøkonomiske tenkere og 
strømninger i perioden og forståelse for deres ulike samfunnsidealer 

● har kjennskap til senere kritiske perspektiver på kapitalismens fremvekst, økonomiske 
ulikheter i samfunnet og klassisk samfunnsøkonomisk analyse 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av historisk kunnskap skriftlig, muntlig og 
visuelt 

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen historie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen historie og delta i diskusjoner 
om faglige temaer 

● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på historiske problemstillinger på 
en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 
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Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen gis i form av forelesninger (ca. 28 timer), seminarer (ca. 14 timer). 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene antar form som arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal gjennom seminararbeid blant annet oppøve evne til å kunne identifisere 
standpunkter, argumenter og strukturer i vitenskapelige tekster, formidlingsevne samt 
akademiske skriveferdigheter gjennom arbeid med utkast til semesteroppgaver. Det legges også 
opp til analyse og diskusjon av et utvalg av historisk kildemateriale som kaster lys over 
arbeidsforhold, sosiale konflikter og fattigdom i perioden.  

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for diskusjon. Ulike 
formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst om temaet for 
presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 
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Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Allen, Robert C. 2011. Global Economic History. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford 
University Press. (200 sider) 

Cabet, Étienne. 1983. «Communist Propaganda». I Before Marx. Socialism and Communism in 
France, 1830-1848, redigert av Paul Corcoran. London: The MacMillan Press. s. 80-91 (12 
sider) 

Engels, Friedrich og Karl Marx. 2016. Det kommunistiske partis manifest. Oversatt av Leif 
Høghaug. Oslo: Vidarforlaget. (68 sider) 

Foucault, Michel. 2008. The Birth of Biopolitics. Lectures at the Collège de France, 1978-79. 
New York: Palgrave Macmillan. [kap. 2-5] s. 27-127 (101 sider) 

Heilbroner, Robert L. 1999. The Worldly Philosophers: The Lives, Times and Ideas of the Great 
Economic Thinkers. London: Penguin Books. [«The Wonderful World of Adam Smith», «The 
Dreams of Utopian Socialists», «The Inexorable System of Karl Marx» og «The Victorian 
World and the Underworld of Economics»] (120 sider) 

Hobsbawm, Eric. 1996. The Age of Revolution. 1789-1848. New York: Random House. s. 7-75 
og 297-308 (81 sider) 

Jevons, William Stanley. 2013. Theory of Political Economy. Palgrave Classics in Economy. 
London: Palgrave Macmillan. (25 sider) 

Michael, Quinn. 2016. «Jeremy Bentham, ‘The Psychology of Economic Man’, and 
Behavioural Economics». Oeconomia, vol. 6, nr. 1. s. 3-32 (29 sider) 

Polanyi, Karl. 2012. Den liberale utopi. Oversatt av Philip Butler. Oslo: Res Publica. (100 sider) 

Sewell Jr., William H. 1997. Work and Revolution in France. The language of labor from the 
old regime to 1848. New York: Cambridge University Press. s. 16-39, 62-91 og 143-218 (130 
sider) 

Smith, Adam. 2007. Nasjonenes velstand. Bok I-II. Oversatt av Åshild Sonstad. Trondheim: 
Sonstad forlag. [bok I; kap. 1, 2, 3 og 8] (30 sider) 

Teichgraeber, Richard. 1981. «Rethinking Das Adam Smith Problem». Journal of British 
Studies, vol. 20, nr. 2. s. 106-123 (18 sider) 
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Vogl, Joseph. 2018. Kapitalens spøkelse. Oversatt av Eirik Høyer Leivestad. Moss: H//O//F. s. 
7-68 (62 sider) 

Film 

Peck, Raoul. 2017. The Young Karl Marx. Frankrike/Tyskland/Belgia: Agat Film & Cie/Velvet 
Film. Spillefilm. 118 min.  

Totalt 976 sider 

 

 

KULT212 – Kultur og ukultur i det moderne Italia 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT212 Emnenavn: Kultur og ukultur i det moderne 
Italia 

Omfang: 10 
studiepoeng 

Undervisningsspråk: 
norsk 

Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 

 
Kort om emnet 

KULT212 – Kultur og ukultur i det moderne Italia skal gjøre studenten kjent med kulturelle og 
kunstneriske strømninger som har vært sentrale i Italia fra samlingen rundt 1870 og frem til i 
dag. Emnet har et tyngdepunkt i det 20. århundrets strømninger innen litteratur, film og kunst.  

Emnet fokuserer på den ene siden på den politiske, sosiale og kulturelle utviklingen i perioden. 
Temaer som blir belyst og drøftet er blant andre relasjonen mellom Nord- og Sør-Italia, 
politiske ideologier som fascisme og kommunisme, migrasjon, italiensk feminisme og 
kvinnekamp samt kirken og dens forhold til den italienske stat. Mot denne bakgrunnen 
introduseres på den andre siden studenten for viktige kunstneriske uttrykk fra 1870-tallet og 
frem til i dag. Blant annet leses moderne italiensk litteratur inn i en bredere kulturell kontekst. 
Studenten blir også kjent med italiensk filmhistorie, og særlig gullalderen for italiensk 
filmproduksjon på 1950- og 1960-tallet.  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til kunstneriske og kulturelle responser på ulike sentrale historiske 
hendelser i Italia fra 1870 til i dag 
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● har kunnskap om sentrale litterære og kunstneriske uttrykk i samme periode 
● har forståelse for den kulturelle, politiske og sosiale utviklingen i landet og kan sette 

dette i sammenheng med dagens situasjon 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer) 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  
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Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Originallitteratur  

Agamben, Giorgio. 2008. Midler uten mål: Notater om politikk. Oversatt av Kristin Gjerpen og 
Marit Grøtta. Oslo: Cappelen akademisk. [utdrag] (30 sider) 

Calvino, Italo. 2000. Hvis en reisende en vinternatt. Oversatt av Jorunn Aardal. Oslo: 
Aschehoug. s. 3-30 (28 sider) 

Fallaci, Oriana. 1976. Brev til et barn som aldri ble født. Oversatt at Brit Jahr. Oslo: Aschehoug. 
(75 sider) 
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Ginzburg, Natalia. 1992. «Vinter i Abruzzo», «De mellommenneskelige forhold» og «De små 
dyder». I De små dyder. Oversatt av Agnete Vossegård. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. s. 9-14 
og 86-123 (44 sider) 

Gramsci, Antonio. 2019. Antonio Gramsci: utvalgte tekster 1916-1926. Oversatt av Geir Lima. 
Oslo: Cappelen Damm akademisk. s. 33-40 og 89-100 (18 sider) 

Lampedusa, Giuseppe T. di. 1985. Leoparden. Oversatt av Anna Margrethe Norum. Oslo: 
Aschehoug. s. 5-63 (58 sider) 

Levi, Primo. 2020. Hvis dette er et menneske. Oversatt av Tommy Watz. Oslo: Dreyers Forlag. 
s. 11-22, 100-134, 145-155, 164-179, 199-230 (100 sider) 

Morante, Elsa. 1991. Arturos øy. Oversatt av Hans Braarvig. Stabekk: Den norske bokklubben. 
s. 5-60 (55 sider) 

Marinetti, Filippo T. 1973. «Manifesto of Futurism». I Marinetti: Selected Writings, oversatt 
og redigert av R.W. Flint. New York: Farrar, Straus and Guroux. (3 sider) 

Pirandello, Luigi. 1998. Seks personer søker en forfatter. Oversatt av Carl Fredrik Engelstad. 
Oslo: Den norske bokklubben. (71 sider) 

Ungaretti, Giuseppe. 1980. «Levanten», «Stillhet», «Elvene», «Klar himmel», «Soldater» og 
«Dag for dag». I Montale, Quasimodo og Ungaretti. Tre italienske lyrikere, oversatt og redigert 
av Trond Svånå. Oslo: H. Aschehoug & Co. (16 sider) 

Kommentarlitteratur  

Amoia, Alba. 1996. 20th-century Italian women writers: the feminine experience. Carbondale: 
Southern Illinois University Press. [utdrag] (30 sider) 

Baranski, Zygmunt, red. 2001. The Cambridge Companion to Modern Italian Culture. 
Cambridge: Cambridge University Press. s. 173-196, 243-264 og 283-292 (53 sider) 

Davis, John A. 2016. «A Tale of Two Italys? The “Southern Question” Past and Present». I The 
Oxford Handbook of Italian Politics, redigert av Erik Jones og Gianfranco Pasquino. Oxford: 
Oxford University Press. (15 sider) 

Forgacs, David og Robert Lumley, red. 1996. Italian cultural studies: an introduction. Oxford: 
Oxford University Press. s. 72-100, 107-181 (102 sider) 

Millicent, Marcus. 1986. Italian Film in the Light of Neorealism. Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press. s. 3-53, 144-163 og 245-263 (90 sider) 

Painter, Borden W. 2005. Mussolini’s Rome. Rebuilding the Eternal City. New York: Palgrave 
Macmillian. s. 1-38 og 141-162 (60 sider) 

Wolff, Elisabetta Cassina. 2016. Italias politiske historie 476-1945. Oslo: Cappelen Damm s. 
265-348 (84 sider) 
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Film 

Fellini, Federico (regissør). 1954. La Strada. Italia: Ponti-De Laurentiis Cinematografica. 
Spillefilm. 108 min. 

Pasolini, Pier Paolo (regissør). 1968. Teorema. Italia: Aetos Produzioni Cinematografiche. 
Spillefilm. 98 min.  

Rossellini, Roberto (regissør). 1945. Roma città aperta. Italia: Excelsa Film. Spillefilm. 103 
min. 

Totalt 932 sider 

 

 

KULT213 – Se Napoli og dø – napolitansk gullalder fra barokk til Grand Tour 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT213 Emnenavn: Se Napoli og dø 
– napolitansk gullalder fra 
barokk til Grand Tour  

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig: Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT213 gir studenten innsikt i Napolis moderne kulturhistorie med hovedvekt på den 
napolitanske barokken og opplysningstiden. De to århundrene mellom 1600 og 1800 omtales 
gjerne som Napolis gullalder – en periode som innledes med vulkanen Vesuvs største utbrudd 
i moderne tid (1631) og pesten som nær utslettet byens befolkning (1656), før den når et 
høydepunkt med gjenoppdagelsen av Pompeii (1748) og en veldig interesse for Napolis 
klassiske arv. Det siste stoppet på nordeuropeernes Grand Tour var en myldrende og mytisk 
metropolis. «Europa slutter i Napoli,» skrev den franske forfatteren Augustin Créuze de Lesser 
i 1806, og bekreftet dermed forestillingen om Napoli som en by ved sivilisasjonens rand.  

Emnet undersøker de kulturelle, sosiale og politiske utviklingstrekkene som gjorde Napoli til 
et europeisk kultursentrum gjennom store deler av 1600- og 1700-tallet. Det blir lagt særlig 
vekt på ulike religiøse forestillinger som bidro til å forme byens kulturliv. Emnet vektlegger 
videre toneangivende beskrivelser av Napolis kulturelle egenart; gjenoppdagelsen av antikke 
ruiner; forestillinger om Sør; forbindelsene mellom religiøse forestillinger og naturkatastrofer, 
epidemier og politisk utvikling; de barokke stilartenes utvikling under det spanske 
habsburgmonarkiet; den idéhistoriske utviklingslinjen fra den naturfilosofiske oppvåkningen i 
byen og dannelsen av akademier til opplysningstidens tenkning under det franske bourbon-
dynastiet; ettertidens litterære, kunstneriske og filosofiske fortolkninger av de kulturelle 
særtrekk som utvikles i 1600- og 1700-tallets Napoli. I emnet gjøres det aktiv bruk av byen i 
tillegg til kulturhistoriske studier, litterære og filosofiske verk fra Napolis gullalder samt 
malerier, litografier og plantegninger fra 1600- og 1700-tallet.  
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Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til sentrale kulturelle, religiøse og topografiske forandringer i Napoli 
gjennom 1600- og 1700-tallet samt kjennskap til sosiale og politiske konfliktlinjer som 
preget byen i perioden 

● har forståelse for hva som ligger i forestillingen om Sør og Napoli som «Europas 
endestasjon» samt kjennskap til kritiske synspunkter i den sammenheng 

● har kjennskap til litterære, kunstneriske og filosofiske fortolkninger av kulturelle 
særtrekk i 1600- og 1700-tallets Napoli 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 

Overlappende emner 

Ingen 

 

 

Undervisning 



 
 

123 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer) 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.     

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

 

Karakterskala 
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Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Originallitteratur 

Basile, Giambattista. 2016. The Tale of Tales. Oversatt og redigert av Nancy L. Canepa. 
London: Penguin Classics. [Pentamerone] s. 49-62, 168-179 (26 sider) 

Benjamin, Walter og Asja Lācis. 2013. «Napoli». I Essayet, redigert av Arne Melberg. Oslo: 
Universitetsforlaget. s. 240-250 (11 sider) 

Bloch, Ernst. 1998. «Italy and Porosity». I Literary Essays, redigert av Werner Hamacher og 
David E. Wellbery. Stanford: Stanford University Press. s. 450-457 (8 sider) 

Bruno, Giordano. 2000. Candlebearer. Carleton Renaissance Plays in Translation. Bind 31. 
Oversatt av Gino Moliterno. Ottawa: Dovehouse Editions. [Il candelaio] (30 sider) 

Campanella, Tommaso. 2002. Solstaden. Oversatt av Ole Jorn. Frederiksberg: Det lille forlag. 
[La città del sole] s. 82-95 (14 sider) 

Leopardi, Giacomo. 2019. «Ginisten eller ödemarkens blomma». I I skuggan av cypresser, av 
Giacomo Leopardi og Ugo Foscolo. Oversatt av Ingvar Björkeson. Uppsala: Alastor press. s. 
123-132 (10 sider) 

Malaparte, Curzio. 2013. The Skin. Oversatt av David More. New York: New York Review of 
Books. [La pelle] s. 7-41 og 258-273 (51 sider)  

Ortese, Anna Maria. 2018. Evening Descends Upon the Hills: Stories from Naples. Oversatt av 
Anna Goldstein og Jenny McPhee. Pushkin Press. [«Preface», «The Gold of Forcella» og «The 
Involuntary City»] s. 9-12, 63-72 og 73-98 (40 sider) 

Serao, Matilde. 2016. Det gamle Neapel berättar. Oversatt av Vibeke Emond og Gunnel 
Mittelmann. Malmö: Perla Förlag. [«Indledning», «Parthenope», «Vergilius», «Palatset 
Donn’Anna», «Lu Munaciello» og «Legenden om framtiden»] s. 7-12, 13-22, 49-54, 85-92 og 
131-136 (36 sider)  

Vico, Giambattista. 1996. Den nye vitenskapen. Prinsipper for en ny vitenskap som behandler 
nasjonenes felles natur, etter utgaven av 1744. Oversatt av Tommy Lørdal. Oslo: Pax Forlag. 
s. 70-78 og 109-124 (25 sider) 

 

Kommentarlitteratur 
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Astarita, Tommaso. 2005. Between Salt Water and Holy Water. A History of Southern Italy. 
New York: Norton. s. 11-284 (274 sider)  

Calaresu, Melissa. 2013. «The Enlightenment in Naples». I A Companion to Early Modern 
Naples, redigert av Tommaso Astarita. Leiden: Brill. s. 405-426 (22 sider) 

Cocco, Sean. 2012. Watching Vesuvius. A History of Science and Culture in Early Modern 
Italy. Chicago: Chicago University Press. s. 1-24, 52-78 og 113-137 (76 sider) 

Divitiis, Bianca de. 2015. «Memories from the Subsoil: Discovering Antiquities in Fifteenth-
Century Naples». I Remembering Parthenope. The Reception of Classical Naples from 
Antiquity to the Present, redigert av Jessica Hughes og Claudio Buongiovanni. Oxford: Oxford 
University Press. s. 189-217 (29 sider) 

Dixon, Andrew Graham. 2011. Caravaggio. A Life Sacred and Profane. New York: W. W. 
Norton & Co. [«The Alban Hills, Naples, Malta, Sicily, Naples, Porto Ercole, 1606-10)»] s. 
329-442 (114 sider) 

Donato, Clorinda. 2017. «The Prince of San Severo’s Esoteric Baroque: Body and Soul in the 
Museum and Capella di San Severo». I Corporeality and Performativity in Baroque Naples, 
redigert av Alessandro Giardino. London: Lexington Books. s. 93-113 (21 sider) 

Forlino, Marino. 2017. «‘A Woodsy Scene:’ Sexual Innuendoes and Eroticism in Giambattista 
Basile’s Toponomastic Exploration of Naples in the Pentamerone». I Corporeality and 
Performativity in Baroque Naples, redigert av Alessandro Giardino. London: Lexington Books. 
s. 53-72 (20 sider) 

Harwood-Ventura, Lara. 2017. «Giordano Bruno: Between the Renaissance and Baroque». I 
Corporeality and Performativity in Baroque Naples, redigert av Alessandro Giardino. London: 
Lexington Books. s. 1-26 (26 sider) 

Hills, Helen. 2004. The Invisible City. The Architecture of Seventeenth-Century Neapolitan 
Convents. New York: Oxford University Press. [«Convents and Conventual Life in Early 
Modern Italy»] s. 3-19 (17 sider) 

Moe, Nelson. 2002. The View from Vesuvius. Italian Culture and the Southern Question. 
Berkeley: University of California Press. s. 1-84 og 120-125 (90 sider) 

Napoli, J. Nicholas. 2019 «The Delirium of the Neapolitan Baroque». I Delirious Naples. A 
Cultural History of the City of the Sun, redigert av Pellegrino d’Acierno og Stanislao G. 
Pugliese. New York: Fordham University Press. s. 190-203 (14 sider) 

Rowland, Ingrid D. 2014. From Pompeii. The Afterlife of a Roman Town. Cambridge, 
Massachusetts: Belknap Press. [«The Blood of San Gennaro and the Eruption of Vesuvius» og 
«The Rediscovery of Pompeii»] s. 13-29, 86-90 og 91-119 (22 sider) 

Totalt 999 sider  
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KULT221 – Katalansk kulturhistorie og det moderne Barcelona 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT221 Emnenavn: Katalansk 
kulturhistorie og det 
moderne Barcelona 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT221 gir en innføring i katalansk kulturhistorie med vekt på Barcelona og det katalanske 
språk og kultur som sentrum for katalansk identitet, modernitet og uavhengighetskamp. 
Litterære, filmatiske og kunstneriske fremstillinger av Barcelona vil vektlegges, samtidig som 
studenten får innsikt i sentrale hendelser og strømninger som har satt sitt preg både på byens og 
nasjonens kultur- og idéliv.  

Emnet tematiserer hvordan spenningsforholdet mellom Catalonia og den spanske sentralmakten 
har satt sitt preg på Barcelona og byens borgere, spesielt etter den spanske borgerkrigen og 
under Francos diktatur. Barcelona og Catalonias kulturhistorie settes i sammenheng med den 
øvrige europeiske historie, globale perspektiver og overordnede historiske prosesser som 
industrialisering, urbanisering, demokratisering, nasjonalbygging og kvinne- og klassekamp.  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til sentrale bevegelser, tendenser og verk innen katalansk litteratur, film, 
kunst og arkitektur, og kan plassere dem i en kulturhistorisk og politisk kontekst 

● har grunnleggende kunnskaper om Barcelonas utvikling og historie, og har kjennskap 
til et utvalg litterære, filmiske og kunstneriske fremstillinger av byen 

● har kunnskap om betydningen av katalansk språk og kultur for identitet, nasjonalfølelse 
og kamp for selvstyre og uavhengighet  

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 
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Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer). 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  
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● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside.  

 

Pensum 

McDonogh, Gary og Sergi Martinez-Rigol. 2018. Barcelona: Cities in World History. 
Cambridge: Polity. [kap. 2-4] s. 53-166 (114 sider) 

Nymark, Johannes. 2015. Draumen om Catalonia: Katalansk identitet i historisk lys. Oslo: 
Samlaget. (214 sider) 

Resina, Joan Ramon. 2008. Barcelona’s Vocation of Modernity: Rise and Decline of an Urban 
Image. Stanford, CA: Stanford University Press. [utdrag] (80 sider) 

Terry, Arthur. 2003. A Companion to Catalan Literature. Woodbridge, Suffolk: Tamesis Book. 
[utdrag] (60 sider) 

Originallitteratur 

Albert i Paradís, Caterina (“Víctor Català”). 2018. “The Infanticide: A Dramatic Monologue in 
Verse”. Oversatt av Kathleen McNemey. I Silent Souls and Other Stories. Baltimore: Modern 
Language Association of America. (16 sider) 

Albert i Paradís, Caterina “Víctor Català”. 2019. Solitude: a novel of Catalonia. Oversatt av 
David H. Rosenthal. London: Readers International. [forord, utdrag] (40 sider) 

Aribau, Bonaventura Carles. 2021. «Ode to the Fatherland». AllPoetry. 21. februar 2021. 
https://allpoetry.com/Bonaventura-Carles-Aribau. (1 side) 
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Cervantes, Miguel de. 2019. «What Happened to Don Quixote When He Went to Barcelona». 
Oversatt av Peter Bush. I Barcelona Tales, redigert av Helen Constantine. Oxford: Oxford 
University Press. s. 23-45 (23 sider) 

Cowans, Jon, red. 2003. Early Modern Spain – A Documentary History. Philadelphia: 
University of Philadelphia Press. [utdrag fra tekster av/fra Consell de Cent, Filip IV og Filip V] 
s. 158-162 og 203-206 (9 sider) 

Cowans, Jon, red. 2003. Modern Spain – A Documentary History. Philadelphia: University of 
Philadelphia Press. [utdrag fra tekster av/fra Alejandro Lerroux, El Estado Catalan, Enric Prat 
de la Riba, George Orwell, Joaquim Rubió y Ors, La Epoca, Valenti Almirall] s. 41-43, 54-56, 
71-73, 84-89, 99-104, 203-208 (27 sider) 

Foix, J. V. 2019. Daybook 1918: Early Fragments, redigert og oversatt av Lawrence Venuti. 
Evanston: Northwestern University Press. [introduksjon, utvalgte fragmenter] s. xiii-xxx, 3, 5, 
7, 33, 35, 37, 144-150 (31 sider) 

Galba, Martí Joan de og Joanot Martorell. 1984. Tirant lo Blanc. Oversatt av David H. 
Rosenthal. Baltimore: John Hopkins University Press. [kap. 2] s. 37-52 (16 sider) 

Jordana, C. A. 2019. “Blitz on Barcelona”. Oversatt av Peter Bush. I Barcelona Tales, redigert 
av Helen Constantine. Oxford: Oxford University Press. s. 113-122 (10 sider) 

Llull, Ramon. 2013. The Book of the Order of Chivalry. Oversatt av Noel Fallows. Woodbridge: 
The Boydell Press. s. 1-4 og 35-55 (25 sider) 

Maragall, Joan. 2020. One Day of Life is Life. Oversatt av Ronald Puppo. London: Fum 
d’Estampa Press. [forord av Michael Faude, introduksjon av Ronald Puppo, utvalgte dikt] s. 
IX-XXVII, 124-125, 130-133, 208-214, 222-225, 237-239, 252-254 (32 sider med engelsk 
tekst) 

Margarit, Joan. 2006. Tugs in the Fog: Selected Poems. Oversatt av Anna Crowe. Hexham: 
Bloodaxe Books. [«Estacio de Franca (1946)», «Uncle Lluis», «Dark night in Balmes Street», 
«Morning in Montjuïc Cemetery» og «The Dead»] s. 52-54, 74-75, 127 og 167 (7 sider) 

Oliver, Joan («Pere Quart»). 1996. «Corrandes d’exili / Songs of Exile». I Modern Catalan 
Poetry: An Anthology, redigert og oversatt av David H. Rosenthal. Moorhead, MN: New Rivers 
Press. (2 sider) 

Oller, Narcís. 2019. «Transplanted». Oversatt av Peter Bush. I Barcelona Tales, redigert av 
Helen Constantine. Oxford: Oxford University Press. s. 47-75 (29 sider) 

Pla, Josep. 2014. The Gray Notebook. Oversatt av Peter Bush. New York: NYRB Classics. (15 
sider) 

Rodoreda, Mercé. 2009. Diamantplassen. Oversatt av Kjell Risvik. Oslo: Gyldendal Norsk 
Forlag. (70 sider) 
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Verdaguer, Jacint. 2007. «A Barcelona / To Barcelona» og Atlantis. I Selected Poems of Jacint 
Verdaguer: A Bilingual Edition, redigert og oversatt av Ronald Puppo. Chicago: University of 
Chicago Press. [utdrag] (15 sider) 

Kommentarlitteratur 

Epps, Brad. 2002. «Solitude in the City: Víctor Català with Mercè Rodoreda». I Women’s 
Narrative and Film in Twentieth-Century Spain: A World of Difference(s), redigert av Ofelia 
Ferrán og Kathleen M. Gleen. New York: Routledge. (21 sider) 

Figuet i Boreu, Francesc. 2019. «Joan Oliver Under Francoist Police Surveillance (1948-
1977)». I The Rise of Catalan Identity: Social Commitment and Political Engagement in the 
Twentieth Century, redigert av i Pompeu Casanovas, Montserrat Corretger og Vincent 
Salvador. Cham: Springer. s. 159-169 (11 sider) 

Fontbona, Francesc. 2006. «The Renaixença in Art». I Barcelona and Modernity: Picasso, 
Gaudí, Miró, Dalí, redigert av Jordi Falgàs, Carmen Belen Lord og Willam H. Robinson. New 
Haven: Yale University Press. s. 22-26 (5 sider) 

Freixa, Mireia. 2006. «Architecture and Design of the Modernista Era». I Barcelona and 
Modernity: Picasso, Gaudí, Miró, Dalí, redigert av Jordi Falgàs, Carmen Belen Lord og Willam 
H. Robinson. New Haven: Yale University Press. s. 144-151 (8 sider) 

Giralt-Miracle, Daniel. 2006. «Gaudí: The Art of Architecture». I Barcelona and Modernity: 
Picasso, Gaudí, Miró, Dalí, redigert av Jordi Falgàs, Carmen Belen Lord og Willam H. 
Robinson. New Haven: Yale University Press. s. 185-194 (10 sider) 

Kinder, Marsha. 1993. Blood Cinema: The Reconstruction of National Identity in Spain. 
Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press. s. 401-412 (12 sider) 

Lord, Carmen Belen. 2006. «The New Art: Modernisme». I Barcelona and Modernity: Picasso, 
Gaudí, Miró, Dalí, redigert av Jordi Falgàs, Carmen Belen Lord og Willam H. Robinson. New 
Haven: Yale University Press. s. 34-41 (8 sider) 

Lubar, Robert S. 2006. «Art and Anti-Art: Miró, Dalí and the Catalan Avant-Garde». I 
Barcelona and Modernity: Picasso, Gaudí, Miró, Dalí, redigert av Jordi Falgàs, Carmen Belen 
Lord og Willam H. Robinson. New Haven: Yale University Press. s. 339-347 (9 sider) 

Marsh, Steven. 2010. «The Legacies of Pere Portabella: Between Heritage and Inheritance». 
Hispanic Review, vol. 78, nr. 4 (høst). s. 551-567 (17 sider) 

Murillo, Manu Yáñez. 2006. «Local Heroes: A Survey of Catalan Cinema». Film Comment 
(januar-februar). (omkring 5 sider) 

Neumann, Dietrich. 2006. «The Barcelona Pavilion». I Barcelona and Modernity: Picasso, 
Gaudí, Miró, Dalí, redigert av Jordi Falgàs, Carmen Belen Lord og Willam H. Robinson. New 
Haven: Yale University Press. s. 390-399 (10 sider) 

Nuñez, Natalia. 2012. «Whose Vanguardist City? The Barcelona Urban Model as Seen from 
the Periphery in José Luis Guerín’s En construcción (2001)». I Barcelona: Visual Culture, 
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Space and Power. Iberian and Latin American Studies, vol. 1, redigert av Helena Buffery og 
Carlota Caulfield. Cardiff: University of Wales Press. s. 89-104 (16 sider) 

Robinson, William H. 2006. «Avant-Gardes for a New Century». I Barcelona and Modernity: 
Picasso, Gaudí, Miró, Dalí, redigert av Jordi Falgàs, Carmen Belen Lord og Willam H. 
Robinson. New Haven: Yale University Press. s. 304-318 (15 sider) 

Sobrer, Josep Miquel. 1998. «La Gran Encisera: Three odes to Barcelona, and a film». Catalan 
Review, vol. XVIII, nr. 1-2. s. 121-128 (8 sider) 

Suàrez, Alicia og Mercé Vidal. 2006. «Catalan Noucentisme, the Mediterranean, and 
Tradition». I Barcelona and Modernity: Picasso, Gaudí, Miró, Dalí, redigert av Jordi Falgàs, 
Carmen Belen Lord og Willam H. Robinson. New Haven: Yale University Press. s. 226-232 (7 
sider) 

Film 

Almodóvar, Pedro (regissør). 1999. Alt om min mor. Spania/Frankrike: Canal+. Spillefilm. 
101min. 

Gràcia, Lorenç Llobet (regissør). 1948. Life in Shadows. Ikke-sensurert versjon. Spania: 
Castilla Films. Spillefilm. 78min. 

Guerín, José Luis (regissør). 2001. Work in Progress. Spania: Ovideo TV. Dokumentarfilm. 
125min. 

Martín, Pep og Xavi Campreciós (regissører). 2018. Mies On Scene: Barcelona in two acts. 
Spania: Fundació Mies van der Rohe/Nihao Films. Dokumentarfilm. 57min. 

Portabella, Pere (regissør). 1974. The Dinner. Spain: Films 59. Dokumentarfilm. 54min. 

Portabella, Pere (regissør). 1989. Warsaw Bridge. Spania: Films 59/Generalitat de 
Catalunya/Ministerio de Cultura/TVE. Spillefilm. 83min. 

Totalt 998 sider 
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KULT231 – Berlin i det 20. århundret 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT231 Emnenavn: Berlin i det 20. 
århundret 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT231 gir studenten en innføring i litterære og filmatiske fremstillinger av Berlins 
kulturelle, urbane, arkitektoniske og sosiale særtrekk gjennom det 20. århundret. Berlinmurens 
fall i 1989 førte ikke bare til fri flyt av mennesker, varer og ideer mellom øst og vest, men ble 
et paradigmeskifte i Berlins moderne historie. Muren hadde ikke bare isolert Berlin fra sine 
nære omgivelser, men også tilslørt fortiden.  

Emnet utforsker Berlin som åsted for historiske utviklingstrekk og hendelser av særlig 
betydning, samt fremstillinger av byens kulturelle uttrykk i form av litterære og filmatiske verk. 
Særlig oppmerksomhet vies stedsspesifikk litteratur, som flanørlitteraturens fremvekst i 
Weimarrepublikken, storbyromanen og den gjenoppståtte Berlin-romanen på 1990-tallet. 
Emnet tar opp problemstillinger som forbindelsene og spenningene mellom byens kulturelle 
oppblomstring og politiske katastrofer og mellom kunstverk og historiske hendelser. Studenten 
vil presenteres for en rekke steder, byrom, bygninger og minnesmerker som synliggjør den 
moderne byens nære historie, blant dem Jüdisches Museum, Berlinische Galerie, Käthe 
Kollwitz-museum, Hamburger Bahnhof og Berliner Ensemble. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har bred kjennskap til kunstneriske og kulturelle responser på ulike sentrale historiske 
hendelser i Berlin gjennom 1900-tallet 

● har kjennskap til litterære, kunstneriske og filosofiske fortolkninger av 1900-tallets 
Berlin 

● har forståelse for hva som ligger i betegnelsen av Berlin som det 20. århundrets 
hovedstad og kjennskap til kritiske synspunkter på byens nyere utvikling 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 
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● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer) 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.    

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
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diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 

 

Pensum 

Ladd, Brian. 2018 [1997]. The Ghost of Berlin. Confronting German History in the Urban 
Landscape. Chicago: University of Chicago Press. s. 1-266 (266 sider) 

Whyte, Iain Boyd og David Frisby, red. 2012. Metropolis Berlin. 1880–1940. Berkeley, CA: 
University of California Press. [utdrag fra tekster av Hans Fallada, Walter Gropius, Käthe 
Kollwitz, Siegfried Kracauer, Albert Speer m.fl.] (273 sider) 

Originallitteratur  

Benjamin, Walter. 2014. Enveiskjørt gate / Barndom i Berlin – rundt 1900. Oversatt av Henning 
Hagerup og Bjørn Aagenes. Oslo: Kolon forlag. s. 13-39 og 93-118 (53 sider) 

Böll, Heinrich. 2017. «Brevveksling med en terrorist». Oversatt av Henning Hagerup. 
Vagant.no, 19. december 2017. http://www.vagant.no/brevveksling-med-en-terrorist/. (3 sider) 

Brussig, Thomas. 2002. I den korte enden av Sonnenallee. Oversatt av Ute Neumann. Oslo: 
Tiden. (55 sider) 
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Döblin, Alfred. 1983. Berlin Alexanderplatz. Oversatt av Ellen Harboe Meisingset. Oslo: 
Gyldendal Norsk Forlag. s. 45-96 (52 sider) 

Götz, Rainald. 2020. Rave. Oversatt av Adrian Nathan West. London: Fitzcarraldo Editions. 
(10 sider)  

Hermann, Judith. 2001. «Sommerhus, senere». I Sommerhus, senere. Oversatt av Erik Johannes 
Krogstad. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. s. 134-151 (18 sider) 

Kästner, Erich. 1994. Fabian. Historien om en moralist. Oversatt av Unn Bendeke. Oslo: 
Aventura. s. 91-110 og 151-160 (30 sider) 

Sachs, Nelly. 1968. «I dødens bustader». I Rekviem for Israel. Gjendiktet av Åse-Marie Nesse. 
Oslo: Det norske samlaget. s. 9-19 (11 sider) 

Seghers, Anna. 2013. Transit. Oversatt av Margot Bettauer Dembo. New York: New York 
Review of Books. s. 3-30 (28 sider) 

Tucholsky, Kurt. 2017. «Herr Wendriner Under the Dictatorship». Oversatt av Harry Zohn. I 
Germany? Germany! Satirical Writings: The Kurt Tucholsky Reader, redigert av Eva C. 
Schweitzer. New York/Berlin: Berlinica. s. 56-59 (4 sider) 

Wolff, Christa. 2013. They Divided the Sky. Oversatt av Luise von Flotow. Ottawa: University 
of Ottawa Press. s. 3-52 (50 sider) 

Kommentarlitteratur 

Colomb, Claire. 2012. Staging the new Berlin. Place Marketing and the Politics of Urban 
Reinvention post-1989. London: Routledge. [kap. 7 og 8] s. 188-265 (78 sider)  

MacDougal, Carla. 2011. «In the Shadow of the Wall: Urban Space and Everyday Life in 
Kreuzberg». I Between the Avant-garde and The Everyday: Subversive Politics in Europe from 
1957 to the Present, redigert av Timothy Brown and Lorena Anton. Oxford: Berghahn Books. 
s. 154-173 (20 sider) 

Schneider, Peter. 2014. Berlin Now: The Rise of the City and the Fall of the Wall. London: 
Penguin Books. [«The New Racism», «Anetta Kahane and the Amadeu Antonio Foundation» 
og «Turks in Berlin»] s. 205-211, 215-225 og 234-246 (31 sider) 

Webber, Andrew. 2008. «Unbewohnbar und doch Unverlassbar. Brecht in and through Berlin». 
I «Verwisch die Spuren!»: Bertolt Brecht’s Work and Legacy – A Reassessment, redigert av 
Robert Gillett og Godela Weiss-Sussex. Amsterdam: Rodopi. s. 153-168 (16 sider) 

Film 

Brecht, Bertolt og Slatan Dudow (forfatter og regissør). 1932. Kuhle Wampe. Tyskland: 
Praesens-Film. Spillefilm. 76 min. 

Edel, Uli (regissør). 1981. Christiane F – Wir Kinder From Bahnhof Zoo. Vest-Tyskland: 
Solaris Film/Maran Film/Popular Filmproduktion. Spillefilm. 138 min.  
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Roberto Rosellini (regissør). 1948. Tyskland, anno null. Italia/Frankrike/Tyskland: Tevere 
Film/SAFDI/Union Générale Cinématographique. Spillefilm. 78 min. 

Ruttmann, Walter (regissør). 1927. Berlin – die Symphonie einer Grosstadt. Tyskland: Les 
Productions Fox Europa/Deutsche Vereins-Film. Dokumentarfilm. 65 min.  

Schlöndorff, Volker og Margarethe von Trotta (regissører). 1975. Die verlorene Ehre der 
Katharina Blum. Vest-Tyskland: Bioskop Film/Paramount-Orion Filmproduktion/ 
Westdeutscher Rundfunk (WDR). Spillefilm. 106 min.  

Wenders, Wim (regissør). 1987. Der Himmel über Berlin. Vest-Tyskland/Frankrike: Road 
Movies Filmproduktion/Argos Films/Westdeutscher Rundfunk. 128 min.  

Totalt 998 sider 

 

 

KULT241 – Paris – modernitetens hovedstad 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT241 Emnenavn: Paris – 
modernitetens hovedstad 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT241 gir studenten innsikt i de kulturelle, urbane, arkitektoniske, økonomiske og sosiale 
forandringene som bidro til oppfatningen av Paris som europeisk kultursentrum gjennom store 
deler av 1800-tallet. Emnet undersøker nye litterære og kunstneriske fremstillinger av Paris, 
især i den «urbane romanen», poesien og malerkunsten. Videre fremvises den revolusjonære 
nerven fra 1830 til 1871 med fokus på arbeideraviser og betydningen av julirevolusjonen i 1830 
og februarrevolusjonen i 1848. Det andre keiserdømmets storbyurbanisering, arkitektoniske 
uttrykk og politiske konfliktlinjer settes i sammenheng med fremveksten av det «haussmanske» 
Paris, og i ly av disse utviklingslinjene undersøkes folke- og arbeiderkultur samt nye kulturelle 
figurer som bohemer, flanører og utopister, fremveksten av salongliv, passasjer, mote- og 
reklameindustri og stormagasiner.  

Utover lesning av litterære og filosofiske tekster undersøkes fotografier, malerier, litografier og 
plantegninger fra 1800-tallet. Gjennomgående utforskes spenningen mellom mystifiseringen og 
rasjonaliseringen av Paris: fremstillinger av Paris som en mystisk og svimlende virkelighet og 
rastløse mangfold av sosiale, kulturelle og økonomiske krefter på den ene siden, og skildringer 
av en uregjerlig og kaotisk hovedstad med behov for omorganisering, modernisering og 
strengere kontroll på den andre.  
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Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kunnskap om sentrale sosiale, urbane og kulturelle forandringer i Paris gjennom 
1800-tallet samt de sosiale og politiske konfliktlinjene som preget byen  

● har forståelse for hva som ligger i betegnelsen av Paris som modernitetens hovedstad 
og kjennskap til kritiske synspunkter i den sammenheng 

● har kjennskap til litterære, kunstneriske og filosofiske fortolkninger av 1800-tallets 
Paris 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), ekskursjoner (ca. 12 timer) og 
seminarer (ca. 6 timer). 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 
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Seminarer: Seminarene antar form som arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal gjennom seminararbeid blant annet oppøve evne til å kunne identifisere 
standpunkter, argumenter og strukturer i vitenskapelige tekster, formidlingsevne samt 
akademiske skriveferdigheter gjennom arbeid med utkast til semesteroppgaver. 

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside.  
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Pensum 

Originallitteratur 

Aragon, Louis. 1971. Paris Peasant. London: Thirty Bedford Square. [«The Passage de 
l’Opéra»] s. 25-123 (99 sider)  

Balzac, Honoré de. 2015. Far Goriot. Oversatt av Thomas Lundmo. Oslo: Solum Bokvennen. 
(300 sider) 

Baudelaire, Charles. 2007. «Parisian Scenes». I Complete Poems. Oversatt av Walter Martin. 
Manchester: Fyfield Books, 2007. [utdrag] (15 sider) 

Benjamin, Walter. 2017. Passasjeverket. Bind 1. Oversatt av Arild Linneberg og Jane Sund. 
Oslo: Vidarforlaget. [utdrag] (80 sider) 

Zola, Émile. 2009. The Belly of Paris. Oxford: Oxford University Press. [utdrag] (80 sider) 

Kommentarlitteratur 

Charle, Christophe. 2008. «Julirevolusjonen i 1830 som historisk utgangspunkt. Paris og 
fortidens, nåtidens og fremtidens revolusjoner i litteraturen.» Arr – Idéhistorisk tidsskrift, vol. 
1, nr. 2. s. 27-39 (13 sider) 

Harvey, David. 2003. Paris, Capital of Modernity. New York: Routledge. [utdrag] (250 sider) 

Hazan, Eric. 2011. The Invention of Paris. London: Verso. [utdrag] (150 sider) 

Jakobsen, Kjetil. 2008. «Parisermytens mediearkeologi. Hva var en modernitetshovedstad?». 
Arr – Idéhistorisk tidsskrift, vol. 1, nr. 2. s. 71-85 (15 sider) 

Waahlberg, Helle. 2008. «Byen som tekst: 1830 som revolusjon i Paris-litteraturen». Arr – 
Idéhistorisk tidsskrift, vol. 1, nr. 2. s. 17-25 (9 sider) 

Film 

Neumann, Stan (regissør). 1991. Paris, 19th Century. The Invention of the Modern City. 
Frankrig: Les Films d’ici/CNMHS/Vidéothèque de Paris/La Sept. Dokumentarfilm. 49 min. 

Totalt 1001 sider 
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KULT251 – Rule Britannia – fra imperialisme til postkolonialisme 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT251 Emnenavn: Rule Britannia – 
fra imperialisme til 
postkolonialisme 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: Norsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT251 gir studenten en innføring i det britiske imperiets historie. I emnets første del gjøres 
studenten kjent med den kulturelle og historiske bakgrunnen for imperiets utbredelse. Hvordan 
ble imperiet som politisk prosjekt forsvart og rettferdiggjort som en moralsk og politisk 
nødvendighet av ledende britiske filosofer og teoretikere? Hvordan ble imperiet fremstilt i 
romaner, lyrikk og visuell kunst av samtidige britiske forfattere og kunstnere? 

Videre undersøker emnet hvordan erfaringene til befolkningen i de koloniserte områdene kom 
til uttrykk i skjønnlitterære verk, politisk filosofi og aktivisme. Studenten gjøres kjent med 
frigjøringsbevegelsenes kamp og avkoloniseringsprosessen etter andre verdenskrig blant annet 
gjennom den postkoloniale tradisjonens fremstillinger av maktforholdet mellom de gamle 
koloniherrene og de tidligere koloniene. Emnet gjør også studenten kjent med sentrale 
teoretiske bidrag i den postkoloniale tradisjonen og dens kritiske begrepsapparat. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten:  

● har kunnskap om hovedlinjene i det britiske imperiets historie  
● har kjennskap til klassiske fremstillinger av imperiet innen ulike kunstformer som 

skjønnlitteratur, billedkunst og film  
● har kunnskap om sentrale teoretiske problemstillinger og perspektiver innen den 

postkoloniale tradisjonen 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt  

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 
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Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Krav til forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har bestått eksamen i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer) 

Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det leveres 
utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  
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● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord. 

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside.  

 

Pensum 

Achebe, Chiuana. 2010. Things Fall Apart. London: Pocket Penguin Classic. (208 sider) 

Rhys, Jean. 2001. Wide Sargasso Sea. London: Penguin Classics. (176 sider) 

Originallitteratur  

Adichie, Chimamanda Ngozi. 2007. Half a Yellow Sun. London: Harper Collins. (30 sider) 

Gordimer, Nadime. 2012. «The Moment Before the Gun Went Off». I Jump and Other Stories. New 
York: Picador. (9 sider) 

Kipling, Rudyard. 2012. Kim. London: Penguin Classics. (30 sider) 

Kipling, Rudyard. 2021. «Gunga Din». Poetry Foundation, 21. februar 2021. 
https://www.poetryfoundation.org/poems/46783/gunga-din. (1 side) 

Mill, John Stuart. 2006. «A Few Words on Non-Intervention». New England Review, vol 27, nr. 3. 
Middlebury, VT: Middlebury College Publications. s. 252-264 (13 sider)  

Okara, Gabriel. 1984. «You Laughed and Laughed and Laughed». I A New Book of African Verse, 
redigeret av John Reed og Clive Wake. 2. utg. Portsmouth, NH: Herinemann. (1 side) 

Orwell, George, 2002. «Shooting an Elephant». I Essays, redigert av John Carey. London: Everyman’s 
Library. s. 42-49 (8 sider) 
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MaCaulay, Thomas Babington. (2021) Minute Upon Indian Education. Colombia.edu, 21. februar 2021. 
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.ht
ml (10 sider)  

Yeats, William Butler. 2021. «Easter, 1916» og «To Ireland in the Coming Times». Poetry 
Foundation, 21. februar 2021. https://www.poetryfoundation.org/poems/43289/easter-1916. 
https://www.poetryfoundation.org/poems/57300/to-ireland-in-the-coming-times. (2 sider) 

Walcott, Derek. 2010. «Lost Empire». The Atlantic. (januar/februar). 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/01/the-lost-empire/307836/. 1 side  

Kommentarlitteratur 

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths og Helen Tiffin, red. 2002 [1989]. The Empire Writes Back: Theory and 
Practice in Post-Colonial Literatures. 2. utg. Abingdon: Routledge. (20 sider)  

Bhaba, Homi K. 2004 [1994]. The Location of Culture. Abingdon/New York: Routledge Classics. [kap. 
3: «The Other Question. Stereotype, Discrimination and Discourse of Colonialism»] s. 94-120 (27 sider) 

Cannadine, David. 2002. Ornamentalism; How the British Saw Their Empire. London: Penguin Books. 
[utdrag] (20 sider)  

Childs, Peter, red. 1999. «Colonial History, National Identity and ‘English’ Literature». I Post-Colonial 
Theory and English Literature: A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press. (31 sider) 

Fanon, Frantz. 2001. The Wretched of the Earth. London: Penguin Classics. (20 sider) 

Jackson, Ashley. 2013. The British Empire: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University 
Press. (160 sider) 

Mantena, Rama Sundari. 2010. «Imperial Ideology and the Uses of Rome in Discourses on Britain's 
Indian Empire». I Classics and Imperialism in the British Empire, redigert av Mark Bradley. Oxford: 
Oxford University Press. (20 sider)  

Mohanty, S.P. 1989. «Kipling’s Children And The Colour Line». Sage Journals, vol. 31, nr. 1. s. 21-40 
(20 sider) 

Nodelman, Perry. 1992. «The Other: Orientalism, Colonialism and Children’s Literature». Children’s 
Literature Association Quarterly, vol. 17, nr. 1. s. 29-35 (7 sider)  

Regan, Stephen: 2006. «W.B. Yeats: Irish Nationalism and Post-Colonial Theory». Nordic Irish Studies, 
vol. 5. s. 87-99 (13 sider)  

Said, Edward. 2003. Orientalism. London: Penguin Modern Classics. [utdrag] (20 sider) 

Springhalt, John O. 1987. «Up Guards and At them! British Imperialism and Popular Art». I Imperialism 
and Popular Culture, redigert av John M. MacKenzie. Manchester: Manchester University Press. s. 49-
72 (24 sider) 

Spivak, Gayatri. 1988. «Can the Subaltern Speak?». I Marxism and the interpretation of Culture, 
redigert av Cary Nelson og Lawrence Grossberg. Basingstoke: Macmillan. s. 271-313 (43 sider) 
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Tunick, Mark. 2006. «Tolerant Imperialism: John Stuart Mill's Defense of British Rule in India». The 
Review of Politics, vol. 68, nr. 4. Notre Dame, IN: University of Notre Dame. (26 sider) 

Film 

Attenborough, Richard (regissør). 1982. Gandhi. Storbritannia/India: International Film 
Investors/National Film Development Corporation of India. Spillefilm. 191 min. 

Endfield, Cy (regissør). 1964. Zulu. Storbritannia: Diamond Films. Spillefilm. 138 min. 

Hathaway, Henry (regissør). 1935. The Life of a Bengal Lancer. USA: Paramount Pictures. Spillefilm. 
109 min. 

Huston, John (regissør). 1975. The Man Who Would be King. Storbritannia/USA: Columbia Pictures. 
Spillefilm. 129 min. 

Korda, Zoltan (regissør). 1935. Sanders of the River. Storbritannia: London Film Productions. 
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KULT261 – Det moderne gjennombrudd i norsk litteratur 1880-1920 

Fakta om emnet 

Emnekode: KULT261 Emnenavn: Det moderne 
gjennombrudd i norsk 
litteratur 1880-1920 

Omfang: 10 studiepoeng 

Undervisningsspråk: engelsk Emneansvarlig:  Nivå: bachelor 
 

Kort om emnet 

KULT261 gir studenten en grundig innføring i de litterære strømningene og kulturelle 
omveltningene som fant sted mot slutten av 1800-tallet i Norge og som betegnes som det 
moderne gjennombrudd. Gjennom lesningen av et utvalg tekster blir studenten kjent med de 
sentrale periodiske trekkene, der den nasjonalromantiske bevegelsen ble utfordret av litteratur 
og kunst som søkte mot realistiske fremstillinger. Emnet undersøker hvordan perioden 
litteratur- og kulturhistorisk ikke bare står for et brudd, men også representerer kontinuitet. 
Videre setter emnet den norske litteraturen fra perioden inn i en skandinavisk og europeisk 
kontekst, og utforsker hvordan tekstene kan leses som uttrykk for de kulturelle, sosiale og 
politiske forholdene i perioden, som følge av en økt utveksling av idéer og mentaliteter med 
resten av Europa.  

Sentralt for emnet er diskusjoner knyttet til fremstillingen av hverdagsliv og familierelasjoner 
og hvordan disse gir uttrykk for holdning- og mentalitetsendringer i moralske og religiøse 
spørsmål, ikke minst knyttet til kjønn. Videre fokuseres det på klasseforhold i en moderne 
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brytningsperiode, forholdet mellom by og land, forståelsen av det «folkelige» og skildringer av 
bylivet.  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes det at kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har kjennskap til norsk litteratur i årene 1880-1920 og dens skandinaviske og europeiske 
kontekst  

● har kjennskap til viktige litterære verk i Norge i perioden og forståelse for hvordan disse 
kan knyttes til kulturendringer i Norge gjennom 1800-tallet 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan beherske ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap skriftlig, muntlig 
og visuelt 

● kan henvise til informasjon og fagstoff og med utgangspunkt i dette belyse en 
problemstilling innen kulturhistorie 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

● kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med fagfeller 
● kan både skriftlig og muntlig presentere synspunkter på kulturhistoriske 

problemstillinger på en saklig og begrunnet måte 

Forkunnskaper 

Ingen, men det er anbefalt at studenten har 10 studiepoeng i KULT101 – Innføring i europeisk 
kulturhistorie eller tilsvarende 

Overlappende emner 

Ingen 

Undervisning 

Undervisningen gis i form av forelesninger (ca. 24 timer), seminarer (ca. 12 timer) og 
ekskursjoner (ca. 6 timer). 
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Forelesninger: Forelesningene forbereder studentene til avsluttende eksamen ved å gi et 
overblikk over sentrale temaer i emnet. 

Seminarer: Seminarene består av arbeid i mindre grupper under veiledning av faglærer. 
Studenten skal her oppøve ferdigheter i å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i 
vitenskapelige tekster samt akademiske skriveferdigheter i arbeid med oppgaver. Studenten gis 
tilgang til digitale fagressurser utformet av faglærere ved Kulturakademiet.  

Ekskursjoner: Studenten deltar på ekskursjoner med faglig innhold og relevans, som 
museumsbesøk, byvandringer og reiser til steder av særlig betydning for emnet.   

Arbeidsomfang 

Ca. 250 timer. Arbeidsomfanget inkluderer selvstudium.  

Obligatorisk aktivitet 

Følgende obligatorisk aktivitet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fremstille seg til 
eksamen i emnet:  

● besvarelse av forprogram: Før undervisningsstart dokumenteres arbeid med utvalgt 
pensumlitteratur gjennom innlevering av korte skriftlige svar på kontrollspørsmål. 

● muntlig presentasjon: En historisk kilde eller et tema fra pensum presenteres på 
seminar eller ekskursjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter og åpne for 
diskusjon. Ulike formidlingsverktøy, som film, bilde og lyd, kan benyttes. En kort tekst 
om temaet for presentasjonen, på mellom 360 og 720 ord, leveres til faglærer. 

● innlevering av utkast til to semesteroppgaver: Underveis i semesteret skal det 
leveres utkast til to semesteroppgaver hver på mellom 700 og 900 ord.  

● oppmøte på minst 70% av forelesnings- og seminartimene: Ved overskridelse av 
fraværsgrensen (for eksempel ved sykdom) må det gis gyldig begrunnelse til faglærer. 

All obligatorisk aktivitet vil bli bedømt som godkjent eller ikke-godkjent. I tilfelle ikke-
godkjent resultat vil studenten gis anledning til å utbedre besvarelsen. 

Eksamen 

Eksamen er en mappeinnlevering bestående av to semesteroppgaver. Hver oppgave skal bestå 
av 1400-1800 ord.  

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. For å bestå eksamen må begge oppgavene vurderes 
til karakteren E eller bedre.  

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

For mer informasjon om regler for begrunnelse og klage, adgang til ny eller utsatt eksamen, 
trekk fra eksamen og rett til tilrettelagt eksamen se Kulturakademiets eksamensside. 
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