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Beslut
Kursplanen fastställd av IS 2007-06-11.

Litteraturändring fastställd av IS 2008-06-02.

Nya betygskriterier fastställda 2009-01-26.

Litteraturändring fastställd av prefekt 2010, behörighetsändring 2011

Beslut om inrättande av utbildningsplaner har skett på delegation, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2011-09-
13.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

M201 Vetenskapsteori för antropologer 7.5

Kursens innehåll
* Antropologins plats i förhållande till andra vetenskapsteoretiska traditioner 

* Mänskligt handlande och förklaringsformer: handling, normer och representation

* Konstruktivism 

* Tolkning och översättning: Begriplighetens gränser 

* Konventioner och begränsningar i den etnografiska texten

* Den antropologiska erfarenheten

* Den situerade kunskapen

* Forskaren, jaget och perspektivet: Distans och engagemang

* Vetenskapssamhället och dess medlemmar 



Kursen skall framförallt ge insikter i specifikt antropologisk kunskaps- och tolkningsproblematik, knuten till 
reflexiv kulturell självförståelse såväl som till forskning om för forskaren främmande kulturella 
sammanhang. Den skall också skapa en insikt i hur antropologins förhållningssätt relaterar till andra 
samhälls- och kulturvetenskapers vetenskapsteoretiska överväganden.

Förväntade studieresultat
Efter att ha fullföljt kursen med godkänt betyg ska studenten: 
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* Ha kännedom om hur olika antropologiska analysmodeller förhåller sig till vidare vetenskaps-teoretiska 
traditioner inom samhällsvetenskapen

* Känna till grundläggande vetenskapsteoretisk begreppsbildning inom samhällsvetenskapen.

* Kunna särskilja olika nivåer av antropologisk analys och vara medveten om deras kunskapsteoretiska 
villkor

* Kunna förhålla sig reflexivt till hur sin egen kulturella bakgrund och sociala tillhörighet påverkar henne/ 
honom som antropologisk forskare

* Kunna förhålla sig reflexivt till sina egna forsknings-metoder och sätta in dem i en vetenskapsteoretisk 
tradition

Undervisning
Föreläsningar och lärarledda seminarier. Undervisningen är obligatorisk. Max 25% frånvaro kan 
kompenseras med specificerade uppgifter.



Utvärdering av kursen kommer att handla om hur väl kursens genomförande har varit relaterat till 
lärandemålen. 



Kursen ges på engelska.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom hemtentamen och kortare skriftliga inlämningsuppgifter fortlöpande under kursens 
gång, 

liksom muntlig redovisning



Tentamensfrågor och uppgifter får besvaras på svenska eller engelska. 



För att få betyg måste du vara inskriven på kursen och aktivt delta i undervisningen. Frånvaro på max 
25%, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter enligt lärarens instruktioner.



 För godkänt på kursen krävs:

* Fullgjord hemtentamen kring ett vetenskapsteoretiskt tema enligt lärares anvisningar 

* Aktivt deltagande i form av kritisk skriftlig och muntlig litteraturredovisning



Tentamensfrågor och uppgifter får besvaras på svenska eller engelska. 



 Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F). Den som får betyget F eller Fx (dvs 
underkänt) har möjlighet att komplettera inlämnade uppgifter. Kompletterade eller för sent inlämnade 
uppgifter kan betygssättas med högst betyget C. (Undantag från den regeln kan göras om det finns särskilda 
skäl, och efter beslut av studierektor).



Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge 
kursen ges för att uppnå lägst betyget E. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E enligt 
den 7-gradiga skalan.



Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.



Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger på samma kurs av en examinator har rätt att 
begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till 
institutionsstyrelsen.



Betygskriterier:



A

Identifikation och förklaring av samtliga teoretiska riktningar inom Vetenskapsteori på en stilistiskt hög nivå 
och i en välstrukturerad form. Särskilt välargumenterad, belysande och innovativ problematisering av 
relevanta premisser inom Vetenskapsteori. Djuplodande och nyanserad analys, kritiskt, självständigt 
förhållningssätt och resonemang som kännetecknas av teoretisk kreativitet. En innovativ diskussion av 
relevant vetenskaplig litteratur.



B
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Självständig och fördjupad identifikation och förklaring av samtliga teoretiska riktningar inom 
Vetenskapsteori i en välskriven och välstrukturerad form. En genomtänkt och nyanserad analys och en kritisk 
problematisering av relevanta premisser. En genomtänkt och självständig förankring i relevant vetenskaplig 
litteratur. 



C

Identifikation och förklaring av i stort sett samtliga teoretiska riktningar inom Vetenskapsteori i en välskriven 
och någorlunda strukturerad form. Väl genomförd analys med en visst kritisk problematisering, 
självständig resonemang. Gedigen förklaring av relevant litteratur.



D 

Vetenskapsteori kompetent förklarade; viss relevant problematisering av grundläggande premisser. Utförlig 
redogörelse för ett antal teoretiska riktningar. Viss analys och kritiskt förhållningssätt. Kompetent 
behandling av relevant litteratur.



E

Tillräckligt utförlig redogörelse för några teoretiska inriktningar inom Vetenskapsteori. Viss analys av 
idéutveckling ev. med något missförstånd. Begränsad men adekvat förankring i relevant vetenskaplig 
litteratur.



Fx

Nästan alla kriterier för E uppfylls, viss komplettering krävs. Otillräcklig redogörelse för de teoretiska 
riktningarna. Bristfällig analys med missförstånd. Inadekvat förankring i relevant vetenskaplig litteratur.



F

Merparten av kriterier för E ej uppfyllda. Oförmåga att identifiera teoretiska perspektiv, avsaknad av analys, 
betydande missförstånd. Inadekvat förankring i relevant vetenskaplig litteratur.

Övergångsbestämmelser
Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst tre gånger under en 
tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Med 
prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar.

Kurslitteratur
 Aktuell kurslitteratur anges i bilaga senast en månad innan kursstart.
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