Humanistiska och teologiska fakulteterna

ETND01, Samhälle, risk och hälsa, 7,5 högskolepoäng
Society, Risk and Health, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-06-24 att gälla från och med 202006-24, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en del i tematerminen "Vård och hälsa i ett globalt perspektiv", men
kan även läsas som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på
såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
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 centrala etnografiska perspektiv
på samhälle, risk och hälsa,
• kunna redogöra för hur globalisering påverkar hälsa och sjukvård i olika
samhälleliga och kulturella sammanhang,
• kunna redogöra för grundläggande centrala begrepp som risk, makt och
identitet,

Färdighet och förmåga
• kunna formulera relevanta etnografiska frågeställningar rörande samhälle, risk
och hälsa,
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• kunna genomföra en enklare etnografisk analys utifrån teoretiska begrepp,
• kunna skriftligt och muntligt problematisera olika samhällsfenomen som rör hälsa
och risk,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna i tal och skrift presentera och kritiskt förhålla sig till andras
forskningsresultat,
• kunna värdera samt kritiskt tolka, analysera och förstå vetenskapliga texter kring
risk, hälsa och kultur,
• kunna reflektera över vilken betydelse olika historiska och globala faktorer har för
samhällets hantering av risk, hälsa och sjukvård,
• kunna ge perspektiv på egna värderingar och attityder till hälsa och risk.

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till samhälle, risk och hälsa ur ett etnografiskt perspektiv.
Genom historiska, nutida och globala utblickar behandlas olika samhällsfenomen som
rör hälsa. Kursen inleds med en översikt över etnografisk metod och teori inom global
hälsa. Den fortsätter därefter med tematiska moment som rör risk och hälsa, som
läkemedel, genetik, kolonialism, migration, kris och krig, klimat, pandemier och
genetik. Kursen bygger på pågående tvärvetenskaplig forskning inom etnologi,
medicinsk antropologi, medicin och kulturvetenskap.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier om sammanlagt 9
tillfällen. Deltagande i minst 8 av dessa är obligatoriskt. Vid frånvaro ska en skriftlig
ersättningsuppgift genomföras. Både individuellt arbete och grupparbete
förekommer.
Utbildningen ges på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och/eller digitala
verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till
dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Kursen examineras genom
1. en etnografisk observation som redovisas dels genom en kort film, dels en
skriftlig rapport. Uppgiften kan genomföra enskilt eller i grupp.
2. en skriftlig hemtentamen.
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.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget Godkänd krävs att alla prov/moment är godkända.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper i samarbete Medicinska
fakulteten vid Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ETND01, Samhälle, risk och hälsa
Gäller från H20
2001 Samhälle, risk och hälsa, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

