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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

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

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

M215 Digital antropologi 7.5

Kursens innehåll

Digital antropologi behandlar utvecklingen och användningen av digitala medier i olika kulturella kontexter,
från social interaktion i virtuella världar till mobilt medierade sociala relationer. Kursen ger en kritisk
förståelse av digitala medier i relation till globalisering och samhällsförändring, såväl som inverkan av sociala
medier på vardagslivet. Kurslitteraturen består av antropologiska studier på olika digitala teman runtom i
världen. Kursen belyser olika etnografiska forskningsmetoder, inklusive online, visuella och sensoriska
metoder.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
* Identifiera och diskutera centrala teorier och begrepp i digital antropologi
* Utforma ett forskningsprojekt i digital antropologi
* Tillämpa etnografiska forskningsmetoder i studier av digitala medier

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete. 

Kurskrav:
* Minst 60% närvaro på föreläsningar och seminarier är obligatorisk. Mer än 40% frånvaro måste
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kompenseras, i samråd med läraren.
* Fullgörandet av alla inlämningsuppgifter och projektarbete.

Kursen ges på engelska.

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

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom hemtentamen. Hemtentamen kan skrivas på svenska eller engelska.

Betygsskala

Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A=Utmärkt
B=Mycket bra
C=Bra
D=Tillfredsställande
E=Tillräckligt

Underkända betyg
Fx=Underkänd, något mer arbete behövs
F=Underkänd, mycket mer arbete behövs

De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

Slutbetyg

For att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på hemtenta, godkända inlämningsuppgifter och
projektarbete samt närvaro om 60 %. 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).

Underkännande
Den som far betyget F eller Fx (dvs. underkänt) har möjlighet att komplettera inlämnade uppgifter.

Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov erbjuds i normalfallet minst tre examinationstillfallen inom
ett år. 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 for 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 for att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelsen.

Kompletteringsuppgifter
Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgiften ska lämnas inom 10 arbetsdagar efter att kompletteringsbehov har meddelats av
examinator. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd
komplettering av brister som är av förståelsekaraktär används betygen C-E.

Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
rätt att ge anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

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.

Övrigt

Kursen ingår i socialantropologiska masterprogrammet SOANO.

Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på
https://www.socant.su.se/utbildning/studieinformation/schema-kurslitteratur
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Aktuell kurslitteratur finns angiven senast två månader före kursstart.
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