Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH60, Swedish Society and Everyday Life, 7,5
högskolepoäng
Swedish Society and Everyday Life, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-05-14 att gälla från och med
2012-05-14, höstterminen 2012.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på en grundläggande nivå kunna beskriva några kulturanalytiska perspektiv på
svenskt samhälls- och vardagsliv,
• på en grundläggande nivå översiktligt kunna redogöra för vardagsliv i Sverige i ett
historiskt perspektiv med fokus på modern tid,
• kunna redogöra för hur genus, klass, ålder och etnicitet påverkar kultur och
vardagsliv,
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Färdighet och förmåga
• kunna upptäcka, beskriva och problematisera några vardagliga fenomen i den
egna kulturen,
• kunna genomföra en kulturanalys med hjälp av kulturvetenskapliga begrepp,
• i tal och skrift kunna presentera egna och andras forskningsresultat,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt kunna förhålla sig till vetenskapliga skrifter inom för kursen relevanta
ämnesområden.

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till svensk kultur och vardagsliv. I kursen görs ett mindre
fältarbete bestående av observationsövningar av det omgivande samhället samt
analyser av det insamlade materialet.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av gruppövningar, föreläsningar och seminarier. Aktivt
deltagande i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt.

Kursens examination
Examination sker i form av ett skriftligt prov vid kursens slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter SASH42.
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Prov/moment för kursen SASH60, Swedish Society and Everyday Life
Gäller från H12
1201 Swedish Society and Everyday Life, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

