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Beslut

Kursplanen fastställd av IS 2015-04-27.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- eller kulturvetenskapliga ämnen. Engelska 6

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

M225 History and Philosophy of Anthropological Theory 15

Kursens innehåll

Kursen ger en bred introduktion till historien om antropologisk teori från mitten av artonhundratalet till 1980-
talet. Den kontextualiserar centrala antropologiska begrepp och idéer inom bredare filosofiska strömningar
som har haft störst betydelse för och inverkan på utvecklingen av disciplinen. Dessa innefattar, men är inte
begränsade till, evolutionism, positivism, hermeneutik, marxism, kritisk teori, strukturalism och feminism.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt de sociala och politiska sammanhang ur vilka antropologi uppstod. Kursen
betonar behovet av reflexivitet avseende de konsekvenser och krav som antropologiska metoder och teori
ställer. Den kombinerar viktiga klassiska texter med sekundärlitteratur.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen framgångsrikt ska studenterna kunna
• Förstå grundläggande teorier och begrepp inom samhällsvetenskap
• Förstå hur antropologiska analysmodeller är relaterade till större vetenskapliga traditioner
• Förstå den teoretiska utvecklingen av disciplin i USA, Storbritannien, Frankrike och övriga Europa
• Uppskatta hur tidigare antropologiska teorier är fortfatande av betydelse för dagens antropologi
• Förstå effekterna av socio-politiska villkor för utvecklingen av antropologisk teori
• Anta en reflexiv inställning mot skapandet och användningen av antropologiska idéer

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. 
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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

Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anges i bilaga senast en månad innan kursstart.
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