Humanistiska och teologiska fakulteterna

TKAN24, Tillämpad kulturanalys: Profilering - Att skriva
kulturanalys, 15 högskolepoäng
Applied Cultural Analysis: Specialisation - Writing Cultural
Analysis, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-12-03 att gälla från och med 202012-03, höstterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör valbar kurs inom Masterprogrammet i Tillämpad Kulturanalys (MACA).
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 ett specifikt ämnesfält i relation till tillämpad kulturanalys,
• kunna redogöra för ett specifikt fält inom tillämpad kulturanalys såsom
innovation, brukarinflytande, kulturförståelse eller mångfaldsfrågor på
arbetsplatser,

Färdighet och förmåga
• kunna använda relevanta teoretiska perspektiv och metodiska infallsvinklar på
konkreta problemställningar,
• kunna inom ett utvalt fält identifiera problem och dess möjliga lösningar genom
att tillämpa kulturanalytiska insikter,
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• kunna genomföra en självständig kulturanalys som på ett reflekterande sätt
förbinder teoretiska och metodiska aspekter med varandra,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma på vilka sätt en kulturanalys kan användas till att generera
diskussioner eller ändra praxis bland relevanta arbetsmarknadsaktörer.

Kursens innehåll
I kursen utvecklas den studerandes kunskaper inom det kulturanalytiska
kunskapsområdet genom en vald profilering inom t ex organisationskultur, ledarskap,
strategisk kommunikation, kulturarv, visuell kultur, mångfaldsfrågor,
internationalisering eller inom annat fält som den studerande i samråd med
undervisande lärare finner lämpligt.

Kursens genomförande
Följande undervisningsformer förekommer: gruppundervisning och projektarbete.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig rapport.
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.

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, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter TKAN07 och TKAN14.
3. Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får
endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till
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aktuellt anmälningsmaterial.
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Prov/moment för kursen TKAN24, Tillämpad kulturanalys: Profilering - Att
skriva kulturanalys
Gäller från H21
2101 Tillämpad kulturanalys: Profilering - Att skriva kulturanaly, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

