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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

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

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

M226 Centrala teman i samtida antropologi 15

Kursens innehåll

Kursen erbjuder en selektiv översikt över ett antal aktuella empiriska och teoretiska teman eller fält inom
dagens antropologi. Teman och litteratur byts ut kontinuerligt för att hålla kursen aktuell. Stor vikt kommer att
läggas på att kontextualisera och historisera de teman som behandlas för att därmed skapa en tydligare
förståelse av hur dagens antropologi har utvecklats.

Förväntade studieresultat

Efter att ha slutfört kursen ska du kunna: 

* Uppvisa en förtrogenhet med dessa aktuella ämnen och hur de speglar utvecklingar inom disciplinen 
* Uppvisa ett kritiskt och jämförande perspektiv på kursens huvudtema 
* Visa upp en förståelse för varför dessa ämnen intar en central plats i dagens antropologi

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.  

Kunskapskontroll och examination.

Kursen examineras genom en hemtentamen.

Kursen ges på engelska.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom ett antal korta papers. Även hemtentamen kan förekomma. 

Tentamensfrågor och uppgifter får besvaras på svenska eller engelska. 
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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 betygsättas 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 at genomgå minst fyra ytterligare prov så länge
kursen ges för att uppnå lägst betyget E. För att få slutbetyg på hel 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 rät att begära
att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelsen.

Betygskriterier
A Utmärkt
• En utmärkt och välskriven förståelse av det empiriska materialet och teoretiska frågeställningar som
behandlas under kursen.
• En hög nivå av originalitet och kritisk förmåga.
• En mycket hög grad av komparativ förmåga där litteratur från tidigare kurser används i argumentationen.
• Självständiga reflektioner och tolkningar baserade på kursens litteratur.

B Mycket bra
• En hög grad av självständighet och originalitet i analys och redogörelsen av kursens litteratur.
• En hög grad av förståelse av relationer mellan teori och empiriskt material.
• En hög grad av komparativ förmåga.
• Välskrivna och självständiga reflektioner och tolkningar som är väl baserade på kursens litteratur.

C Bra
• En gedigen förståelse av litteraturen och alla viktiga frågeställningar som belyses på kursen.
• En förmåga att tillämpa denna förståelse i välstrukturerade argument och presentationer.
• En förmåga att kontextualisera och jämföra viktiga delar av den litteratur som ingår i kursen.
• En välskriven examination relaterad till uppgiften.

D Tillfredställande
• En noggrann genomgång av den relevanta litteraturen.
• Kunskaper från obligatoriska föreläsningar och seminarier används också och integreras in examinationen.
• Examinationen är välstrukturerad och välskriven.
• Studenten visar en god förståelse av litteraturen och viktiga empiriska och teoretiska frågor som diskutera
inom kursen.
• En välskriven examination relaterad till uppgiften.

E Tillräckligt
• En begränsad kunskap och förståelse av litteraturen oh centrala frågeställningar.
• Avsaknad av tillräcklig organisation och struktur.
• Ett antal felaktigheter i examinationssvar.
• Ostrukturerad text

FX Otillräckligt
• En begränsad kunskap och förståelse av litteraturen och centrala frågeställningar.
• Avsaknad av tillräcklig organisation och struktur.
• Ett antal felaktigheter i examinationssvar.
• Ostrukturerad text

F Otillräckligt
• Mycket begränsad kunskap och förståelse av litteraturen och centrala frågeställningar.
• Ett antal irrelevanta och felaktiga examinationssvar.
• Ostrukturerad text omöjliggör bedömning.
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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 senast en månad före kursstart.
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