
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsplan 
 

1. Identifikation  

1. Programmets namn   Masterprogram i tillämpad kulturanalys 

 Programmets namn på 

engelska 

Master’s Programme in Applied Cultural Analysis 

2. Omfattning i högskole-

poäng 

120 

3. Nivå Avancerad nivå 

4. Programkod  HATKA 

 Ev. koder på 

inriktningar 

 

5. Beslutsuppgifter Fastställd av prodekanen med ansvar för  

grundutbildningen vid de humanistiska och teologiska  

fakulteterna 2012-01-31  

6. Ändringsuppgifter Reviderad av prodekanen med ansvar för  

grundutbildningen vid de humanistiska och teologiska  

fakulteterna 2017-11-02 

 

2. Programbeskrivning ca 100–150 ord 

Syftet med masterprogrammet i Applied Cultural Analysis är att utveckla och fördjupa den 

studerandes kunskaper och färdigheter i kulturanalys med särskild inriktning på 

användandet av kulturanalytiska insikter och arbetsformer i samhälle och arbetsliv. Genom 

utbildningen stärker den studerande teoretiska såväl som metodiska aspekter av sina 

kulturanalytiska kompetenser och utvecklar en avancerad förståelse av skilda verksamhets- 

och organisationskontexter, samt de krav dessa ställer på projektledning, kommunikation m 

m. Genom praktik, projekt och examensarbete ges den studerande möjlighet att utveckla 

och målinrikta sina kompetenser till specialiserade funktioner i arbetslivet, såväl som 

förberedelse för forskarutbildning 

 

3. Mål (jfr learning outcomes) 

  För masterexamen ska den studerande 

1. Kunskap och förståelse 

       
 visa kunskap och förståelse inom området tillämpad 

kulturanalys, inbegripet såväl brett kunnande om 

kulturbegreppets olika innebörder, samt vilka olika 

perspektiv dessa innebörder för med sig, som väsentligt 

fördjupade kunskaper om skilda förhållanden, livsformer, 

internationaliseringsprocesser och levnadsvillkor för 

olika grupper i samhället, samt fördjupad insikt i aktuellt 

forskningsarbete, 

 visa fördjupade kunskaper om aktuell teori och 

forskningsfrågor inom fältet kulturanalys  
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 visa fördjupad förståelse av de kulturella faktorernas 

komplexa betydelse för organisatoriska och samhälleliga 

processer, 

 visa fördjupad metodkunskap inom området tillämpad 

kulturanalys vad gäller fältarbete, intervjumetodik och 

etnografi samt insikt i de etiska överväganden och 

konsekvenser som tillämpningen av dessa metoder kan 

medföra, 

2. Färdighet och förmåga       . visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera 

kunskap och att identifiera, analysera, bedöma och 

hantera komplexa kulturella företeelser, frågeställningar 

och situationer även med begränsad information, 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt 

identifiera och formulera frågeställningar, att planera 

och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 

kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,  

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för 

och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 

argument som ligger till grund för dessa i dialog med 

olika grupper,  

 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- 

och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i 

annan kvalificerad verksamhet, 

3. Värderingsförmåga 

och förhållningssätt 
 visa förmåga att inom området tillämpad kulturanalys 

göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete, 

 visa insikt om vetenskapens möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används, 

 visa förmåga att självständigt och kritiskt analysera och 

värdera utvecklingen och tillämpningen av det 

kulturanalytiska kunskapsområdet, 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 

kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 
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4. Kursuppgifter 

a  Obligatoriska kurser 

för hela programmet 

 

(Kursens namn, antal 

högskolepoäng) 

Masterutbildningen i Applied Cultural Analysis är en 2-årig 

heltidsutbildning omfattande 120 högskolepoäng.  

Obligatoriska kurser framgår av programstrukturen nedan. 

105 högskolepoäng utgörs av obligatoriska kurser inom 

huvudområdet tillämpad kulturanalys. 15 högskolepoäng 

utgörs av en profilering i form av valbara kurser. Valda 

kurser måste godkännas av programkoordinatorn. 

 

b Valbara kurser 

(omfattning i 

högskolepoäng, ev. 

begränsningar av vilka 

kurser som kan väljas, i 

förekommande fall för 

vilken inriktning 

begränsningarna gäller) 

 

 

c Ev. periodisering av 

kurser. Beskriv hur 

periodiseringen ser ut. 

 

 

d Schematisk bild av 

programstrukturen 

TERMIN 1  

1. Introduktionskurs i tillämpad kulturanalys (Introduction 

to Applied Cultural Analysis), 7,5 högskolepoäng  

 

2. Teoretiska traditioner inom humaniora och  

samhällsvetenskap (Theoretical Traditions in the Humanities 

and Social Sciences), 7,5 högskolepoäng  

 

3. Strategier för att komponera kulturanalys (Strategies for 

Composing Cultural Analysis), 15 högskolepoäng 

  

TERMIN 2  

4. Kulturanalytiska strategier (Strategies for Cultural 

Analysis), 15 högskolepoäng  

 

5. Fältarbete och projektledning (Field Work and Project  

Management), 15 högskolepoäng  

  

TERMIN 3  

6. Praktik, organisationsförståelse och kommunikation 

(Understanding Organizations and Communication through 

Work Placement), 15 högskolepoäng  

 

7. Valbara kurser, 15 högskolepoäng  

  

 TERMIN 4  
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8. Examensarbete för masterexamen (Master’s (two years) 

Thesis), 30 Högskolepoäng  

 

 

5. Examensuppgifter 

1. Examensbenämning på 

svenska 

Filosofie masterexamen. Huvudområde: tillämpad 

kulturanalys 

 

2. Examensbenämning på 

engelska 

Master of Arts degree (120 credits). Major: Applied 

Cultural Analysis  

 

 

6 Förkunskapskrav och urvalsgrunder 

1. Förkunskapskrav För tillträde till programmet krävs kandidatexamen i 

humaniora eller samhällsvetenskap eller motsvarande 

kunskaper.  

 

För studenter från nordiska och engelsktalande länder samt 

studenter med kandidatexamen från universitet där 

merparten av undervisningen givits på engelska anses kravet 

på kunskaper i engelska automatiskt uppfyllt.  

 

Övriga studerande ska uppvisa behörighet i engelska genom 

endera:   

• IELTS totalresultat lägst 6.5 (inte lägre än 5.5 i något 

delmoment) genomförd under de senaste 8 åren  

• Cambridge/Oxford Certificate in Advanced English, eller 

Certificate of Proficiency  

• TOEFL-Test, minst 575 poäng (90 Internet baserade).   

 

2.  Urvalsinstrument Urvalet görs på grundval av Statement of Purpose och 

akademiska meriter. I övrigt gäller vanliga tillträdesregler.   

 

7 Övrigt 

 Undervisningsspråk: Engelska 

  

 


