Samhällsvetenskapliga fakulteten

SANA14, Socialantropologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Socialanthropologhy: First level, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2018-11-27 och senast
reviderad 2019-03-07. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-02,
höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i
socialantropologi.
Undervisningsspråk: Svenska
moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma
Huvudområde

Fördjupning

Socialantropologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• identifiera och förklara centrala socialantropologiska begrepp, teorier och deras
historiska utveckling (1)
• redogöra för grundläggande socialantropologiska ämnes- och forskningsområden
(2)
• visa kunskap om den socialantropologiska forskningsmetodens grunder (3)
• visa kunskap om grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp (4)
• visa insikt om förhållandet mellan socialantropologin och andra
samhällsvetenskaper (5)
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Färdighet och förmåga
• tillämpa grundläggande socialantropologiska begrepp och teoretiska infallsvinklar
på olika sociala företeelser (6)
• visa förmåga att formulera en avgränsad frågeställning (7)
• behärska referenshantering (8)
• utföra och analysera en enklare metoduppgift (9)
• diskutera styrkor och svagheter hos olika metodologiska angreppssätt (10)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillämpa socialantropologiska begrepp och teorier på samtida samhällsfrågor och
reflektera över deras betydelse och relevans i olika sammanhang (11)
• reflektera över epistemologiska och etiska aspekter av antropologisk metod (12)
• visa förmåga att kritiskt granska massmediala, populärvetenskapliga och
akademiska representationer av sociokulturella fenomen och processer. (13)

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge en första grund för studier i ämnet socialantropologi och att
göra deltagarna förtrogna med de perspektiv, metoder och teorier som
socialantropologin arbetar med.
Kursen består av 4 delkurser:
Delkurs 1: Människan som kulturvarelse: kropp, själ, identitet 7,5hp
Delkursen ger en allmän introduktion till socialantropologin som ämnesområde och
dess grundläggande begrepp, teoretiska perspektiv och metoder, med utgångspunkt
från hur den mänskliga individen formar och formas av sin kulturella kontext. Kursen
tar upp kognitiv och psykologisk antropologi, frågan om agens och struktur, kulturella
variationer i uppfattningar om personskap och det mänskliga självet, samt till detta
relaterade frågor om kulturella variationer i synsätt på emotioner och sjukdom. Under
kursen får studenterna öva etnografisk metod.
Delkurs 2: Människan i samhället: släktskap, giftermål, lokal organisering 7,5 hp
Delkursen behandlar människan som social varelse och hennes förmåga att organisera
sig i lokalt baserade gemenskaper, med utgångspunkt i hur människor delar in sig
själva och andra i grupper och vilken social position dessa grupper får. Kursen tar upp
några för socialantropologin karaktäristiska ämnen såsom släktskap, giftermål, lokal
politik, reciprocitet, kast och etnicitet. Dessa ämnen problematiseras och exemplifieras
med både klassiska verk om släktbaserade klansamhällen och ny forskning om hur
familjer idag kan skapas genom internationella adoptioner och provrörsbefruktningar.
Under kursen får studenterna öva etnografisk metod.
Delkurs 3: Människan i världen: globalisering, kolonialism, transnationalism 7,5 hp
Delkursen behandlar globaliseringens sociala, kulturella, politiska och ekonomiska
konsekvenser för människor och samhällen och analyserar med antropologiska
fallstudier globala ekonomiska och politiska system, mobilitet, transnationalism, våld
och konflikter och identitetsfrågor. Särskild tonvikt läggs på globaliseringens
komprimering av tid och rum och skapandet av nya nätverk av globala förbindelser
och erfarenheter, samt på spänningsförhållandet mellan, å ena sidan, en generell
global förbättring av mänskliga rättigheter och möjligheter och, å den andra, ökade
sociala och ekonomiska klyftor. Under kursen får studenterna öva etnografisk metod.
Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi 7,5 hp
Kursen ger en grundläggande kännedom om vetenskapsteori, problematiserar
begrepp som objektivitet, fakta, evidensbaserad kunskap etc. och tar från ett
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vetenskapsteoretiskt perspektiv upp kopplingen mellan problemställning, metod,
teori, analys och resultat i ett jämförande samhällsvetenskapligt perspektiv. Delkursens
avslutande del fokuserar på antropologins klassiska metod, deltagande observation,
och dess specifika epistemologiska, praktiska och etiska förutsättningar. Kursen
inbegriper reflektion över de metodövningar som genomförts under grundkursen och
kan innefatta ytterligare liknande övningar.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar, grupparbeten och seminarier.
Förändringar i delkursernas ordningsföljd kan förekomma. Deltagande i seminarier
och grupparbeten är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Även obligatoriska
föreläsningar förekommer. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriska
moment erbjuds studenter som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig
sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet.
Detta gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant. Vid frånvaro åligger det studenten själv
att kontakta och informera kursansvarig.

Kursens examination
Delkurs 1 (7,5 hp) examineras genom ett individuellt skriftligt hemprov (kursmål 1-3
samt 5, 6, 7-9)
Delkurs 2 (7,5 hp) examineras genom ett individuellt skriftligt hemprov (kursmål 1-3
samt 5, 6, 7-9)
Delkurs 3 (7,5 hp) examineras genom ett individuellt skriftligt hemprov (kursmål 1-3
samt 5, 6, 7-9)
Delkurs 4 (7,5 hp) examineras genom ett individuellt skriftligt hemprov (kursmål 4-5
och 10-13)
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det
gångna läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större
förändring eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma
kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med
gällande kursplan.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen. För betyget väl godkänd krävs dessutom att lärandemålen är särskilt väl
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tillgodosedda / studenten uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild
analytisk förmåga. För väl godkänt på hel kurs krävs att studenten erhållit detta betyg
på minst hälften av kursens poäng.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller
Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SANA11
Socialantropologi:Grundkurs, 30 högskolepoäng, SANA12 Socialantropologi:
Grundkurs, 30
högskolepoäng eller SANA13 Socialantropologi:Grundkurs, 30 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen SANA14, Socialantropologi: Grundkurs
Gäller från H19
1901 Delkurs 1: Människan som kulturvarelse, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902 Delkurs 2: Människan i samhället, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1903 Delkurs 3: Människan i världen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1904 Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

