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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Kandidatprogram i socialantropologi.
Socialantropologi I 30 hp, Socialantropologi II 30 hp eller motsvarande. Kurserna ska vara helt godkända vid
registreringstillfället. Minst 52,5 hp i breddningsämnen.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

C103 Aktuella socialantropologiska debatter 7.5

C200 Uppsatsförberedande kurs 7.5

E300 Transnationell antropologi 15

Kursens innehåll

Kursen har som mål att ge dig kunskaper så att du kan empiriskt och teoretiskt redogöra för aktuella
forskningsteman inom socialantropologin, samt kunna relatera dem till mer övergripande teoretiska
strömningar. Kursen syftar också till att ge dig grundläggande färdigheter i hur man utvecklar och skriver en
vetenskaplig uppsats. Slutligen ger kursen en överblick över ämnet transnationell antropologi. Syftet är att
beskriva framväxten av transnationell antropologi samt vad perspektivet kan innebära – empiriskt, analytiskt,
och med avseende på metod. Kursen består i två delkurser på 7,5 hp och en delkurs på 15 hp.

C103 Aktuella socialantropologiska debatter (Current Debates in Social Anthropology)
Kursen belyser forskningsinriktningar som bedöms som viktiga för att förstå antropologins utveckling i dag.
Kursen ges på engelska.

C200 Uppsatsförberedande kurs (Preparatory Course for Thesis-Writing)
Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till hur man skriver en vetenskaplig uppsats. Under
kursen lär du dig både formalia för uppsatsskrivande och hur man identifierar och utvecklar en antropologisk
frågeställning. Du lär dig också hur du kan finna ett empiriskt material med hjälp av olika metoder samt hur
ditt empiriska material kan presenteras i en etnografisk text.

E300 Transnationell antropologi (Transnational Anthropology)
Delkursen diskuterar vad transnationell antropologi och hur ämnet har växt fram historiskt. Det följs av det
som utgör huvuddelen av delkursen. Vi fördjupar oss i ett antal teman inom ämnet. Mot bakgrund av det vi
läst diskuterar hur transnationell antropologi och dess analytiska och teoretiska bidrag hjälper till att forma
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samtida antropologi.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen med godkänt betyg förväntas studenten:
* Kunna tillgodogöra sig och använda antropologins begrepp och fackspråk;
* Kunna ställa antropologiska frågor på en rad empiriska och teoretiska områden;
* Kunna redogöra för och diskutera aktuella antropologiska frågor och teorier;
* Ha en överblick över och redogöra för transnationell antropologis historiska utveckling och hur
transnationell antropologi behandlas idag. 
* Behärskar det upplägg och formalia som används i vetenskapliga texter;

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. På grund av institutionens deltagande i Erasmus
studentutbyten kan delkurser ges på engelska. Utvärdering av kursen kommer att handla om hur väl kursens
genomförande har varit relaterat till förväntade studieresultat.

Kunskapskontroll och examination

Kunskapskontrollen sker normalt vid slutet av varje delkurs, oftast i form av hemskrivning eller salsskrivning.
Även övningsuppgifter som examineras kan förekomma. Det är obligatoriskt att närvara vid undervisningen.
Den enskilde läraren bestämmer om och på vilket sätt underlåtelse att närvara skall följas av sanktioner i form
av extra uppgifter eller annat. Tentamensfrågor och uppgifter får besvaras på svenska eller engelska.
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F). Den som får betyget Fx (dvs
underkänt) på en hemskrivning har möjlighet att komplettera inlämnade uppgifter.

Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fem 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 – Utmärkt
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins begrepp och fackspråk på en utmärkt nivå;
* Kan på ett utmärkt sätt ställa antropologiska frågor på en rad empiriska och teoretiska områden;
* Kan på ett utmärkt sätt redogöra för, diskutera och jämföra aktuella antropologiska frågor och teorier;
* Kan på ett utmärkt sätt överblicka och redogöra för transnationell antropologis historiska utveckling och hur
transnationell antropologi behandlas idag;
* Behärskar det upplägg och formalia som används i vetenskapliga texter;

B – Mycket bra
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins begrepp och fackspråk på en mycket bra nivå;
* Kan på ett mycket bra sätt ställa antropologiska frågor på en rad empiriska och teoretiska områden;
* Kan på ett mycket bra sätt redogöra för, diskutera och jämföra aktuella antropologiska frågor och teorier;
* Kan på ett mycket bra sätt överblicka och redogöra för transnationell antropologis historiska utveckling och
hur transnationell antropologi behandlas idag;
* Behärskar det upplägg och formalia som används i vetenskapliga texter;

C – Bra 
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins begrepp och fackspråk;
* Kan på ett bra sätt ställa antropologiska frågor på en rad empiriska och teoretiska områden;
* Kan redogöra för, diskutera och jämföra aktuella antropologiska frågor och teorier;
* Kan på ett bra sätt överblicka och redogöra för transnationell antropologis historiska utveckling och hur
transnationell antropologi behandlas idag;
* Behärskar det upplägg och formalia som används i vetenskapliga texter;

D – Tillfredsställande
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins begrepp och fackspråk;
* Kan på ett tillfredsställande sätt ställa antropologiska frågor på en rad empiriska och teoretiska områden;
*Kan redogöra för och diskutera aktuella antropologiska frågor och teorier;
* Kan på ett tillfredsställande sätt överblicka och redogöra för transnationell antropologis historiska
utveckling och hur transnationell antropologi behandlas idag;
* Behärskar det upplägg och formalia som används i vetenskapliga texter;
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E – Tillräckligt
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins begrepp och fackspråk;
* Kan ställa antropologiska frågor på en rad empiriska och teoretiska områden på en elementär nivå;
* Kan redogöra för aktuella antropologiska frågor och teorier;
* Kan på ett elementärt sätt överblicka och redogöra för transnationell antropologis historiska utveckling och
hur transnationell antropologi behandlas idag;
* Behärskar det upplägg och formalia som används i vetenskapliga texter;

FX – Otillräckligt
* Otillräcklig kunskap och förståelse av antropologins begrepp och fackspråk. 
* Användandet av lösryckta påståenden utan ordentlig underbyggnad. 
* Ett antal felaktigheter i examinationssvar. 
* Otillräcklig och ostrukturerad text. 

F – Oacceptabelt
* Alldeles otillräcklig kunskap och förståelse av antropologiska begrepp och fackspråk. 
* Ett antal irrelevanta och felaktiga examinationssvar. 
* Otillräcklig text som omöjliggör bedömning.

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.

Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i högskoleexamen samtidigt som sådan kurs vid annan högskoleenhet, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen eller med någon annan av följande kurser i
1969 års studieordning: Påbyggnadskurs C:1 i socialantropologi.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen presenteras på hemsidan www.socant.su.se
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