Humanistiska och teologiska fakulteterna

TKAN25, Tillämpad kulturanalys: Introduktionskurs i
tillämpad kulturanalys, 7,5 högskolepoäng
Applied Cultural Analysis: Introduction to Applied Cultural
Analysis, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2022-03-10 att gälla från och med 202203-10, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör obligatorisk kurs inom 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 kulturella fenomen och tillämpad kulturanalys,
• kunna redogöra för såväl teoretiska som metodiska sidor av det kulturanalytiska
arbetet,

Färdighet och förmåga
• kunna formulera en kulturanalytisk problemställning,
• under vägledning kunna planera och genomföra ett fältarbete,
• kunna använda kulturanalytiska begrepp och metoder i lösandet av praktiska
uppgifter som formulerats av externa arbetsgivare,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna göra kvalificerade överväganden över möjligheter och begränsningar i
kulturanalysens praktiska användning i företag, institutioner och organisationer.

Kursens innehåll
I kursen ges en introduktion i kulturanalysens praktiska tillämpbarhet på
arbetsmarknaden inom såväl privata som offentliga verksamheter, och syftar till att
säkerställa att de studerande har en gemensam plattform för den fortsatta
utbildningen. Ett fältarbete genomförs i syfte att öva färdigheter i kulturanalysens
tillämpbarhet inom olika verksamheter.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, 2-3 workshopar och övningar samt ett
fältarbete som görs i form av ett grupparbete och avslutas med en muntlig
presentation. Deltagande i övningar och fältarbetet, inklusive den avslutande
presentationen, är obligatioriskt. Vid frånvaro vid något obligatoriskt moment ska
skriftlig ersättningsuppgift genomföras.

Kursens examination
Kursen examineras genom 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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

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 TKAN08.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
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hänvisas till aktuellt anmälnings- informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen TKAN25, Tillämpad kulturanalys: Introduktionskurs
i tillämpad kulturanalys
Gäller från H22
2201 Introduktionskurs i tillämpad kulturanalys, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

