Humanistiska och teologiska fakulteterna

TKAN17, Tillämpad kulturanalys: Praktik,
organisationsförståelse och kommunikation, 15 högskolepoäng
Applied Cultural Analysis: Understanding Organizations and
Communication through Work Placement, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-07-06 att gälla från och med 201507-06, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i Tillämpad Kulturanalys
(MACA).
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Tillämpad kulturanalys

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på ett ingående sätt redogöra för den organisatoriska kontext i vilken
praktiken genomförts och hur denna kontext påverkat praktikuppdragets slutliga
resultat
• kunna redogöra för hur tillämpad kulturanalys på olika sätt kan användas och
nyttiggöras i den organisation där praktiken genomförts
• kunna ge exempel på situationer under praktiken där rollen som tillämpad
kulturanalytiker synliggjorts eller utmanats, och redogöra för hur man bör hantera
sådana situationer för att stärka yrkesrollen i framtiden
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Färdighet och förmåga
• kunna genom ett kvalificerat praktikuppdrag för en extern praktikgivare tillämpa
tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter i tillämpad kulturanalys
• kunna presentera och analysera erfarenheter från praktiken i en akademisk
rapport och muntligen förmedla vunna insikter till ett auditorium.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och värdera hur tillämpad kulturanalys i allmänhet kan användas i
olika typer av organisationer och i olika typer av uppgifter
• kunna identifiera och bedöma olika etiska frågor och hur de aktualiseras i
samband med ett kulturanalytiskt projekt och när vunna insikter ska
implementeras i en verksamhet
• kunna bedöma den egna kompetensen i tillämpad kulturanalys och identifiera
behov av ytterligare kunskap i förhållande framtida arbetsuppgifter

Kursens innehåll
Kursens syfte är att förkovra tidigare vunna kunskaper och färdigheter i tillämpad
kulturanalys och projektledning i form av en organisationsanknuten praktik på 10
veckor motsvarande 300 timmar. Den studerande söker själv upp en möjlig
praktikgivare i god tid före kursens början, och formulerar i samråd med denne och
med kursansvarigs medgivande en plan för praktikuppdraget. Uppdraget måste bygga
på de kunskaper och färdigheter den studerande tidigare skaffat sig inom
utbildningen i tillämpad kulturanalys. Den studerande genomför sedan
praktikuppdraget. När uppdraget för praktikgivaren är avslutat och redovisat,
sammanfattar den studerande erfarenheterna från praktiken och analyserar dessa
med hjälp av litteratur som godkänts av kursansvarig i en praktikrapport som lämnas
till kursansvarig. Insikter från denna analys presenteras också muntligen för en utvald
publik.

Kursens genomförande
Undervisning består av praktik varvad med handledning och gemensamma tematiska
seminarier. Kursen omfattar 10 veckors heltidsarbete, varav ca 75% eller 300 timmar
utgör praktiktid för en extern praktikgivare medan ca 25% motsvarande 100 timmar
utgörs av litteraturstudier, deltagande i seminarier, författande av akademisk rapport
samt planering och genomförande av muntlig presentation av praktikerfarenheterna.
Praktiken är obligatorisk, deltagande i seminarierna rekommenderas.

Kursens examination
Kursen examineras genom en projektbeskrivning och en praktikrapport. Rapporten
ligger till grund för en muntlig presentation.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget godkänd krävs att man genomfört och avslutat ett arbete för en av
kursansvarig i förväg godkänd praktikgivare under 10 veckor, motsvarande ca 300
timmars arbete, samt att man i samband med detta uppdrag utarbetat en
projektplan, presenterat resultatet för praktikgivaren, utarbetat en rapport där
erfarenheterna från praktiken bearbetas och analyseras och som avslutningsvis
presenteras muntligt för kursens examinatorer.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att man är antagen till MACA programmet och har
avslutat kurserna TKAN15 och TKAN12 eller motsvarande

Övrigt
1. Kursen ges vid Avdelningen för etniologi, Institutionen för kulturvetenskaper,
Lunds Universitet
2. Kursen ersätter TKAN13.
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.
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Prov/moment för kursen TKAN17, Tillämpad kulturanalys: Praktik,
organisationsförståelse och kommunikation
Gäller från H15
1501 Praktik, organisationsförståelse och kommunikation, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

