Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH61, Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and
Medicine, 7,5 högskolepoäng
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine, 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. Kursen kan 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 centrala kulturanalytiska
perspektiv på hälsa, livsstil och medicin,
• kunna redogöra för hur genus, klass, ålder och etnicitet är konstituerande för
hälsa, livsstil och medicin,

Färdighet och förmåga
• kunna formulera relevanta kulturanalytiska frågeställningar rörande hälsa, livsstil
och medicin,
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• kunna genomföra en enklare kulturanalys utifrån teoretiska begrepp,
• på en grundläggande nivå kunna skriftligt och muntligt problematisera olika
samhällsfenomen som rör hälsa, livsstil och medicin utifrån ett kulturanalytiskt
perspektiv,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna i tal och skrift presentera och kritiskt förhålla sig till andras
forskningsresultat,
• kunna värdera samt kritiskt tolka, analysera och förstå kulturvetenskapliga skrifter
kring hälsa, livsstil och medicin.

Kursens innehåll
Kursen behandlar frågor om hälsa, livsstil och medicin ur ett kulturanalytiskt
perspektiv. Kursen diskuterar aktuella samhälleliga ämnen som relaterar till sjukdom,
diagnos och välbefinnande i nutida och historiska sammanhang. I kursen arbetar
studenterna i grupp och enskilt med att formulera frågor som rör kursens tema och
utför därefter en kulturanalytisk undersökning av dessa. Det kan handla om mötet
mellan doktor och patient, att leva med kronisk sjukdom, kontroversiella
biomedicinska diagnoser och behandlingar, diskurser om risk och ansvar etc. Kursen
bygger på pågående forskning inom etnologi, medicinsk antropologi och
kulturvetenskap, som inkluderar frågor om kropp, sjukdomserfarenhet,
funktionshinder, etik och hälsa. Kursen ger teoretisk inblick i hur aspekter som
identitet, klass, kön, etnicitet och ålder påverkar medicinska behandlingar och
livsstilsmönster. Kursen syftar till att öka förståelsen för samhälleliga och kulturella
dimensioner kring sjukdom och hälsa.

Kursens genomförande
Undervisningen innehåller föreläsningar, seminarier, gruppövningar och exkursioner.
Deltagande i seminarier och gruppövningar är obligatoriskt.

Kursens examination
Examination sker i form av en under kursen löpande arbetsuppgift som utarbetas i
grupp eller enskilt och behandlas vid seminarium samt en enskild skriftlig
inlämningsuppgift.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen för den avslutande skriftliga
inlämningsuppgiften; ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Därefter erbjuds
studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
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.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter SASH47.
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Prov/moment för kursen SASH61, Cultural Perspectives on Health, Lifestyle
and Medicine
Gäller från V12
1201 Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

