Humanistiska och teologiska fakulteterna

TKAN18, Tillämpad kulturanalys: Strategier för att
komponera kulturanalys, 15 högskolepoäng
Applied Cultural Analysis: Strategies for Composing Cultural
Analysis, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-11-10 att gälla från och med 201611-10, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet i Applied Cultural Analysis.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Tillämpad kulturanalys

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande tillvägagångsätt för att genomföra strategiskt
avvägda kulturanalyser,

Färdighet och förmåga
• att med utgångspunkt i ett föregivet tema självständigt formulera en
kulturanalytiskt relevant uppgift, pröva möjliga teoretiska utgångspunkter, samt
samla in och bearbeta nödvändig information och genomföra uppgiften inom
givna ramar,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig kritiskt reflekterande till kulturanalytiska frågeställningar,
• med utgångspunkt i konkreta exempel kunna reflektera kritiskt över
användbarheten av kulturbegrepp och kulturanalys.

Kursens innehåll
Kursen består av mindre fältarbeten och analyser av insamlat etnografiskt material
som sedan komponeras ihop till presentationer riktade till olika typer av mottagare.
Teoretiska kunskaper och metodologiska färdigheter från tidigare delkurser diskuteras
och fördjupas genom dessa moment där framför allt strategiska sidor av tillämpad
kulturanalys betonas.

Kursens genomförande
Kursen är upplagd utifrån ett gemensamt tema som löper genom alla
undervisningstillfällen. Undervisningen sker i grupp och inkluderar föreläsningar, 5 till
7 seminarier och studentredovisningar samt grupparbeten.

Kursens examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
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
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i humaniora eller samhällsvetenskap eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Avdelningen för etnologi.
2. Kursen ersätter TKAN10.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen TKAN18, Tillämpad kulturanalys: Strategier för att
komponera kulturanalys
Gäller från H16
1601 Kulturanalytiska strategier, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

