Samhällsvetenskapliga fakulteten

SASA23, Socialantropologiska perspektiv på Sveriges politik
och samhällsliv, 7,5 högskolepoäng
Social Anthropology and Contemporary Swedish Society, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-04-16 att gälla
från och med 2015-08-31, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs för utbytesstudenter vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Socialantropologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
Visa kunskap om antropologiska nyckelbegrepp och teorier, speciellt som gäller
globalisering, makt och social förändring.
Visa förståelse för förhållandet mellan etnografiska metoder och antropologisk
kunskap.

Färdighet och förmåga
Visa förmåga att beskriva och använda centrala etnografiska metoder.
Visa förmåga att kritiskt utvärdera antropologiska forskningsresultat.
Visa förmåga att diskutera och analysera några samtida förändringar inom det
svenska samhället och kunna beskriva hur de relaterar till globala processer.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
Visa förmåga att reflektera över egna praktiker och värderingar i jämförelse med
några av de etnografiska exempel som tas upp i kursen.

Kursens innehåll
Kursen är en introduktion till det nutida svenska samhället ur ett antropologiskt
perspektiv. Den utgår ifrån frågor kring politik, samhälleliga normer och social
förändring i Sverige och bygger på ett antal etnografiska studier. Det antropologiska
perspektivet utgår ofta från en empirisk förståelse av människors erfarenheter, och
kan därför ge insikter i människors och organisationers vardagsliv. Sociala och
politiska förändringar i det svenska samhället, exempelvis i synen på politisk styrning,
arbete och utbildning, undersöks och analyseras alltså genom konkreta fall och utifrån
hur de påverkar de människor som berörs. Men en antropologisk analys kopplar också
dessa lokala praktiker till större processer. Studenten ska lära sig att applicera
grundläggande teoretiska begrepp och perspektiv på empiriska fall och att skaffa sig
en förståelse för hur globala politiska processer kan uttrycka sig i lokala sammanhang.
Studenten ska också reflektera över egna praktiker och värderingar i jämförelse med
etnografiska exempel som tas upp i kursen.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt om inte särskilda skäl
föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds
student 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.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett individuellt skriftligt papper och ett arbete i grupp.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
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 då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.
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Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet
2/A2)

Övrigt
Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges för internationella
studenter.
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Prov/moment för kursen SASA23, Socialantropologiska perspektiv på
Sveriges politik och samhällsliv
Gäller från H15
1501 Socialantr. perspektiv på Sveriges politik och samhällsliv, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

