Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH68, Critical Animal Studies - Animals in Society,
Culture and the Media, 7,5 högskolepoäng
Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the
Media, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-07-02 att gälla från och med
2012-07-02, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursens ges som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande
behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för djurs skiftande roller och positioner i det samtida
västerländska samhället och de etiska, kulturella och sociala konsekvenserna av
dessa
• kunna redogöra för centrala teoretiska perspektiv och begrepp inom
forskningsfältet människa-djurstudier
• kunna redogöra för betydelsen av att i analyser av aktuella samhällsfrågor
inkludera ett kritiskt djurstudieperspektiv
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Färdighet och förmåga
• kunna analysera och kritiskt granska normer och strukturer som organiserar
människors förhållande till djur i det samtida västerländska samhället
• kunna analysera de gränsdragningar som görs mellan människor och djur och
kritiskt granska dess konsekvenser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera etiska, kulturella och sociala konsekvenser av människors
förhållande till djur
• kunna i tal och skrift formulera forskningsfrågor och identifiera behov av
kunskapsutveckling inom forskningsfältet kritiska djurstudier.

Kursens innehåll
Kursen ger en mångvetenskaplig introduktion till forskningsfältet kritiska djurstudier
och utforskar djurs skiftande roller och positioner i det samtida västerländska
samhället. Kursen syftar till att ge analytiska verktyg för att kritiskt granska de normer
och strukturer som organiserar människors förhållande till djur, liksom deras etiska,
kulturella och sociala konsekvenser.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar.
Deltagande i seminarie- och gruppövningarna är obligatoriskt.

Kursens examination
Examinationen sker fortlöpande genom aktivt deltagande i de obligatoriska
momenten, samt i form av en skriftlig examination vid kursens slut. Frånvaro från
obligatoriska moment kompletteras genom en skriftlig inlämningsuppgift. Student
som ej har godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet att komplettera.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

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

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
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Övrigt
1. Kursen ges av Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter SASH44.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis överlappar annan kurs får endast
tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till
anmälnings- och informationsmaterial.
4. Utländska studenter undantas från förkunskapskravet på kunskaper i svenska.
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Prov/moment för kursen SASH68, Critical Animal Studies - Animals in
Society, Culture and the Media
Gäller från V13
1201 Critical Animal Studies, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

