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Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge bred kunskap om den moderna antropologins framväxt. Den skall ta upp och ge nya 
perspektiv på kunskap från grundutbildningen och ge grund både för dem som går vidare till 
forskarutbildning och för dem som vill dra nytta av en gedigen antropologisk kunskap inom andra 
verksamheter. 



Mer specifikt fokuserar kursen på ett urval klassiska monografier, där vi kommer att sätta in författarnas 
teorier och metoder i ett antropologiskt och historiskt sammanhang, för att härigenom belysa de 
antropologiska teoriernas förändring över tid. 



Kursen kommer även att belysa hur teorier om människor och samhällen utvecklas i specifika sociala och 
politiska sammanhang, och i relation till aktuell samhällsdebatt. För att ge ytterligare ljus till denna utveckling 
kommer vi att behandla respektive författares antropologiska gärning i ett bredare perspektiv av personliga 
livsöden, genus, politik och vår nutid. 



Kursens monografier är skrivna av författare som var bland de första att formulera och konkretisera många 
av de ståndpunkter som idag definierar det antropologiska perspektivet. Kursen visar därmed att det 
fortfarande är viktigt att läsa klassikerna.
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Förväntade studieresultat
Efter att ha genomgått kursen med godkänt betyg förväntas studenten kunna självständigt analysera och 
kritiskt diskutera:



* Antropologins historia: utvecklingen av antropologin som disciplin i USA, England, Frankrike och på den 
europeiska kontinenten



* Teori: teorierna som präglade antropologin under nittonhundratalet och hur dessa teorier lever kvar i 
antropologin och övrig samhällsvetenskap idag



* Forskningen i social och politisk kontext: hur forskningsfrågor och förklaringsmodeller växer fram ur 
specifika sociala och politiska förhållanden, ofta i relation till aktuella samhällsdebatter



* Olika former av klassisk etnografi, både vad gäller fältmetoder och analysmetoder



* Centrala teman: hur t.ex. naturvetenskaperna, kolonialismen, "nature vs. nurture"-debatten, och andra krafter 
gav form till antropologins utveckling

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Max 25% frånvaro kan kompenseras 
med specificerad uppgift.  Icke-schemalagd diskussion i smågrupper förutsätts som förberedning inför 
seminarierna.



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.  



Tentamensfrågor och uppgifter får besvaras på svenska eller engelska. 



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



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: 

Delas ut vid kursstart

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