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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen, inklusive
följande kurser: Vetenskapsteori för antropologer, Antropologins teorihistoria, Centrala teman i samtida
antropologi, Socialantropologisk metod. Engelska B.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng
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Kursens innehåll

Kursen består av etnografiskt fältarbete. Studenten förbereder ett mindre forskningsprojekt som sedan
genomförs i formen av ett fältarbete på ca. två-tre månader. Projektet formuleras i samråd med en handledare
på institutionen. 

Fältarbetet ska bygga på antropologiska forskningsmetoder och antropologisk teoribildning, och utgöra
grunden för examensarbetet. Fältarbetet kan genomföras i Sverige eller i en annan del av världen, men
studenten är själv ansvarig för dess finansiering. Fältarbetet avrapporteras skriftligen till handledaren.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
*Självständigt formulera och genomföra ett antropologiskt forskningsprojekt baserat på etnografiskt
fältarbete
*Inhämta och sammanställa empiriska data för vetenskaplig analys 
*Tillämpa relevant antropologisk teoribildning och forskningsmetod och relatera dem till empiri
*Kritiskt reflektera kring antropologisk teori och metod genom egna erfarenheter av fältarbete

Undervisning

Undervisningen består av handledning individuellt och/eller i smågrupper, samt seminarier.

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

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom skriftlig rapportering av genomfört fältarbete (fältrapport) och genomgången
kurslitteratur.

Skriftliga uppgifter får besvaras på svenska eller engelska. 

För att få betyg måste studenten vara inskriven på kursen och  genomföra ett fältarbete. 

Betygssättningen 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.

Kurslitteratur

Kurslitteratur väljs av studenten i samråd med handledaren utifrån inriktningen på forskningsprojektet.
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