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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i socialantroplogi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

M222 Mediernas antropologi 7.5

Kursens innehåll

Det senaste århundradet har präglats av en omfattande utveckling av nya medier som gett mänskligheten
alltmer mångskiftande möjligheter att uttrycka sig och kommunicera i tid och rum, med betydande
konsekvenser för kultur och samhälle, inte minst i transnationella relationer. 

Kursen behandlar allt från tryckta nyhetsmedier till film, radio, TV och nya sociala medier, och såväl
produktion som konsumtion. Den ger en överblick av begrepp, teori och metodfrågor, och ger med
etnografiska exempel jämförande perspektiv på olika samhällens mediabruk.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
* Använda antropologiska teorier och begrepp för att identifiera och förklara utvecklingen och användningen
av mediernas antropologi.

* Relatera antropologiska teorier till empiriska fallstudier som behandlas under kursen.

* Tillämpa etnografiska forskningsmetoder i studier av medier.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

Kurskrav:
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* Minst 80% närvaro. Mer än 20% frånvaro måste kompenseras, i samråd med läraren.
* Slutförande av alla övningar och inlämningsuppgifter, inklusive hemtentamen.
* Aktivt deltagande i seminarier.

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

Kursen ges på engelska.

Kunskapskontroll och examination

Examination genom hemskrivning. 

Tentamensfrågor och uppgifter får besvaras på svenska eller engelska. 

För att få betyg måste du vara inskriven på kursen och närvarande vid minst 50% av
undervisningstillfällena.

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.

Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur finns angiven, bland annat på institutionens hemsida, senast en månad före kursstart.
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