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Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

A100 Kultur och samhälle: Läran om människan som ... 7.5

A200 Den mänskliga tankevärlden: Symboler, statbilitet och föränd 7.5

A300 Ekonomi: Värden, resurser och miljö 7.5

A400 Politik, konflikt och transnationalism 7.5

Kursens innehåll

Kursen är dels en fristående introduktion till socialantropologi och dels en grund för fortsatta studier i ämnet.
Kursen är indelad i fyra delkurser på 7,5 hp inom vilka det ingår åtta teman. Terminens olika teman är
integrerade till en sammanhängande helhet där vi utvecklar vår ämneskunskap och analytiska förmåga med
kritiskt tänkande i fokus.  

Den första delkursen, Kultur och samhälle: Läran om människan som social och kulturell varelse
innehåller två centrala teman inom antropologi social organisation och klassifikationer. På delkursen
diskuterar vi centrala begrepp inom ämnet som kultur, släktskap och mångfald. Vi lär oss hur människan
formas framförallt genom sitt kulturella och sociala sammanhang. Inom delkursen kommer vi också att
praktiskt genomföra ett antal metodövningar. 

Den andra delkursen heter Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och förändring och
innehåller ytterligare två centrala teman inom antropologi religion och ritual. På delkursen lär vi oss om
religion, magi och symbolers inflytande över hur vi förstår vår omvärld. Vi diskuterar sekulära och religiösa
ritualers betydelse för att upprätthålla samhällen men också för förändring. Inom delkursen kommer vi också
att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

Terminens tredje delkurs heter Ekonomi: Värde, resurser och miljö och innehåller två andra centrala teman
inom antropologi utbyte och försörjningssystem. På delkursen diskuterar vi olika typer av försörjningssystem
och lär oss om miljö, ägande och konsumtion. Vi diskuterar också olika typer av utbyten och lär oss om
utbytets betydelse för för kultur och samhällsorganisation. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt
genomföra ett antal metodövningar.
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Den fjärde delkursen heter Politik, konflikt och transnationalism och innehåller ytterligare två centrala
teman inom antropologi politik och konflikt. På delkursen lär vi oss om politiska system, makt och sociala
rörelser i relation till transnationalism. Vi diskuterar också konflikt och lär oss om krig, sanktioner och social
kontroll. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen med godkänt resultat förväntas studenten: 
* Kunna utan stora svårigheter läsa och tillgodogöra sig antropologins fackspråk; 
* Kunna använda antropologins centrala begrepp;
* Kunna redogöra för centrala frågor inom antropologi;
* Kunna identifiera ett antropologiskt problem och frågeställning samt författa en kortare text som förklarar
hur det skulle kunna utforskas metodologiskt;
* Kunna författa kortare sammanhängande texter om antropologi.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda seminarier. Utvärderingen av kursen kommer att
handla om hur väl kursens genomförande har varit relaterat till förväntade studieresultat. Goda kunskaper i
engelska är nödvändiga då större delen av kurslitteratur är på engelska. Undervisningen sker på svenska.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras på följande vis: 
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 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 sjugradiga 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 centrala begrepp och fackspråk på en utmärkt nivå;
* Har en utmärkt överblick över ämnet;
* Kan på ett utmärkt sätt redogöra för och jämföra centrala frågor inom antropologi;
* Kan på ett utmärkt sätt identifiera antropologiska problem och frågeställningar;
* Kan författa kortare, välskrivna, självständiga texter i antropologi.

B – Mycket bra
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins centrala begrepp och fackspråk på en mycket bra
nivå;
* Har en mycket bra överblick över ämnet;
* Kan på ett mycket bra sätt redogöra för och jämföra centrala frågor inom antropologi;
* Kan på ett mycket bra sätt identifiera antropologiska problem och frågeställningar; 
* Kan författa kortare, välskrivna, självständiga texter om antropologi.

C – Bra
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins centrala begrepp och fackspråk på en bra nivå;
* Har en bra överblick över ämnet;
* Kan på ett bra sätt redogöra för och jämföra centrala frågor inom antropologi;
* Kan på ett bra sätt identifiera antropologiska problem och frågeställningar
* Kan författa kortare, välskrivna texter i antropologi.

D – Tillfredsställande
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins centrala begrepp och fackspråk på en tillfredsställande
nivå;
* Har en tillfredsställande överblick över ämnet;
* Kan redogöra för centrala frågor inom antropologi;
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* Kan på ett tillfredsställande sätt identifiera antropologiska problem och frågeställningar;
* Kan författa kortare texter i antropologi.

E – Tillräckligt
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins centrala begrepp och fackspråk på en tillräcklig nivå;
* Har en elementär överblick över ämnet;
* Kan på ett tillfredsställande sätt redogöra för centrala frågor inom antropologi;
* Kan på det hela taget identifiera ett antropologiskt problem och frågeställning;
* Kan författa kortare sammanhängande texter i antropologi.

FX – Otillräckligt
* Otillräcklig kunskap och förståelse av centrala antropologiska 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 centrala 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

Socialantropologi I får ej tillgodoräknas i högskoleexamen samtidigt med Grundkurs i Socialantropologi eller
SA1001 - Socialantropologi I. Kursen får ej heller tillgodoräknas samtidigt med sådan kurs vid annan
högskoleenhet, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kursen får ej heller tillgodoräknas i högskoleexamen samtidigt med sådan kurs vid annan högskoleenhet, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen eller med någon av följande kurser i 1969
års studieordning: Grundkurs A:1, A:2 eller A:3 i Socialantropologi.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen presenteras på hemsidan www.socant.su.se
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