Humanistiska och teologiska fakulteterna

ETNK02, Etnologi med kulturanalytisk inriktning,
kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 3, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-07-06 och senast reviderad 2018-0607. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-06-07, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Etnologi

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för etnologins vetenskapliga grund och tillämpliga metoder inom
ämnet i allmänhet samt fördjupat för ett särskilt fält inom ämnets
kunskapsområde,
• kunna redogöra för det aktuella forskningsläget och den metodologiska
utvecklingen inom etnologin under senare år,
• kunna på en fördjupad nivå redogöra för hur aktuella kulturteoretiska perspektiv
kan tillämpas på en självvald och planerad kulturanalytisk forskningsuppgift,
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Färdighet och förmåga
• utifrån en forskningsidé självständigt kunna initiera och utforma ett
kulturanalytiskt projekt,
• kunna genomföra ett kulturanalytiskt projekt inom på förhand givna tidsramar,
• utifrån ett specifikt forskningsproblem kunna söka, samla och kritiskt tolka
relevant information och genomföra ett kulturanalytiskt fältarbete,
• kunna tillämpa ett valt teoretiskt perspektiv i analysen av ett empiriskt material
och självständigt presentera analysen i en vetenskaplig uppsats,
• kunna såväl kritiskt granska annans examensarbete som muntligt försvara eget
vid ett avslutande seminarium,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna problematisera den vetenskapliga kunskapens samhälleliga funktion och
inta ett kritiskt, reflexivt förhållningssätt till den egna forskarrollen,
• kunna bedöma och värdera de etiska aspekter som kan tänkas bli aktuella i
samband med ett kulturanalytiskt och etnologiskt arbete,
• kunna bedöma sin egen kompetens och identifiera behov av ytterligare kunskap i
förhållande till framtida arbetsuppgifter.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter i att självständigt utforma och
praktiskt genomföra olika moment i ett kulturanalytiskt projekt. Här ingår att kunna
formulera en intressant projektidé; omsätta idén i ett för etnologin relevant syfte;
utforma en tillämplig metodologisk utgångspunkt och genomföra ett självständigt
fältarbete; överblicka och avgränsa ett empiriskt materials centrala analytiska teman;
ha kännedom om och kunna tillämpa aktuell kulturteori i analysen av detta material;
presentera vetenskapliga resultat på ett, vad gäller formalia, korrekt sätt.
Kursen består av två delkurser som löper parallellt under terminen:
1. Etnologisk forskning - metod, teori och genomförande, 15 högskolepoäng
2. Examensarbete, 15 högskolepoäng

Kursens genomförande
Undervisningen på delkurs 1 sker i form av föreläsningar samt ca 10 seminarier och
workshops under terminens gång.
På delkurs 2 sker undervisningen i form av handledning och uppsatsseminarier. Alla
uppsatsseminarierna är obligatoriska. Frånvaro vid något av dessa seminarier
kompenseras av en skriftlig kompletteringsuppgift. Studenten har rätt till
handledning. Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först
registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

Kursens examination
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Delkurs 1 examineras löpande under terminen i form av sammanlagt 6 muntliga och
skriftliga uppgifter (papers).
Delkurs 2 examineras genom ett självständigt utformat examensarbete
(kandidatuppsats) som försvaras vid ett avslutande seminarium. Denna delkurs
examineras också genom att studenten opponerar på annans examensarbete.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på kursen krävs minst betyget Godkänd på båda delkurserna.
För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl Godkänd på
examensarbetet, dvs på delkurs 2.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ETNA21 eller motsvarande

Övrigt
1. Kursen ges av Avdelningen för etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper,
Lunds Universitet.
2. Kursen ersätter ETNK01.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
5. Delkursernas namn på engelska:

1. Ethnological Research: Method, theory and implementation
2. Bachelor Thesis
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Prov/moment för kursen ETNK02, Etnologi med kulturanalytisk inriktning,
kandidatkurs
Gäller från H18
1801 Etnologisk forskning: Metod, Teori och Genomförande, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från H15
1501 Projektkurs, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1502 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

