Lunds universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

SANK03, Socialantropologi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Social Anthropology: Bachelor Thesis Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2021-05-27 att gälla
från och med 2022-01-17, vårterminen 2022.

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

Fördjupning

Socialantropologi

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• Visa kunskap om aktuella forskningsfrågor
• Visa insikter om tillämpligheten av olika slags empiriskt material samt om
sambandet mellan forskningsfråga och val av material, metod och teori

• Kunna identifiera teoretiska, metodologiska och empiriska kunskaper som
förvärvats i tidigare delar av studentens utbildningsprogram

• Visa fördjupade kunskaper om och redogöra för sammanhanget där fältarbete
äger rum

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att självständigt formulera, avgränsa och sammanställa en
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•
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forskningsuppgift
visa förmåga att självständigt analysera egenhändigt formulerade problem med
hjälp av socialantropologiska teorier och begrepp
visa förmåga att självständigt samla in relevant material för en forskningsuppgift
visa förmåga att självständigt kommunicera, presentera och försvara egna
forskningsresultat samt kritiskt granska andra vetenskapliga texter
visa förmåga att självständigt utföra informationssökningar inom
kunskapsområdet visa förmåga att kunna slutföra en självständig
forskningsuppgift inom angivna tidsramar
visa förmåga att självständigt och kritiskt kunna bedöma och analysera
socialantropologiska teorier och nyckelbegrepp samt deras relevans för den egna
forskningsuppgiften
visa förmåga att självständigt bedöma relevansen av olika typer av information
och av olika metodologiska angreppssätt för en självständigt formulerad
forskningsuppgift

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att värdera och reflektera över det egna vetenskapliga arbetets
etiska implikationer
• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter inom antropologi
• Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens
• Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge en fördjupning av de kunskaper som förvärvats på tidigare
kurser i socialantropologi.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1 Antropologisk metod, Anthropological Method (7,5 högskolepoäng)
Delkursen omfattar ämnets metodologiska utveckling från ett historiskt perspektiv och
diskuterar praktiska, epistemologiska och etiska aspekter av metodutvecklingen inom
ämnet. Kursen systematiserar och fördjupar metodologiska moment på tidigare nivåer
genom praktiska metodövningar där egna intervjuer och observationer diskuteras och
analyseras skriftligt och muntligt mot bakgrund av kurslitteraturen och
metodkunskaper inhämtade på tidigare nivåer. Särskild vikt läggs vid sambandet
mellan metod och vetenskapsteori. Delkursen är uppsatsförberedande, varför
metodövningar och delar av litteraturen ska anknyta till examenssarbetet.
Delkurs 2 Fältkurs, Field Course (7,5 högskolepoäng)
Kursen består av ett självständigt utfört etnografiskt fältarbete. Fältarbetet syftar till
insamling av empiriskt material till ett examensarbete vars forskningsfråga formuleras
vid kursstart. Under fältarbetet har studenten rätt till individuell handledning av en
handledare som utses vid kursstart, och i samråd med vilken forskningsfrågan och
projektplanen formuleras.
Delkurs 3 Examensarbete för kandidatexamen, Bachelor Thesis, (15 högskolepoäng)
Under delkursen författas ett självständigt examensarbete. Examensarbetet ska
baseras på insamling och analys av eget material och ska anknyta till den litteratur och
de forskningsproblem som behandlats på de två inledande delkurserna samt på
tidigare nivåer. I anslutning till examensarbetet anordnas särskilda uppsatsseminarier.
Ämne för examensarbetet väljs i samråd med handledare.
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Kursens genomförande
Delkurs 1 och 2 är examensarbetesförberedande och integrerade med
examensarbetet. Undervisning på dessa delkurser sker i form av föreläsningar,
seminarier, praktiska övningar enskilt eller i grupp samt självständigt insamlande av
empiri inför uppsatsen. På delkurs 3 sker undervisningen genom individuell
handledning samt gemensamma seminarier

Kursens examination
Delkurs 1 (7,5 hp) och delkurs 2 (7,5 hp) examineras genom skriftigt prov, muntliga
redovisningar och/eller inlämningsuppgifter. Examination på delkurs 3 består av två
delar, Examensarbete (15 hp) samt opposition (0 hp) Studenten ska lägga fram och
försvara sitt eget arbete, dels opponera på annan students arbete. Examination och
opposition av uppsatsen sker vid uppsatsseminarium och bedöms av examinator.
Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på
kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. I samband med kursen
erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år
efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande
kursplan. Examensarbetet ska registreras i open access-databas på server tillhörande
Lunds universitet. Studenten väljer själv nivå av publicering.
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 studenten uppvisar särskild
teoretisk medvetenhet och särskild analytisk förmåga. För att erhålla betyget väl
godkänd på hela kursen krävs att man erhållit väl godkänd på examensarbetet. Vid
kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.
Från betygsskalan ovan undantas momenten delkurs 2, fält kurs ( 7,5 hp) samt
opposition (0 hp). För betyg på denna delkurs används någon av beteckningarna
Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd har studenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar på Socialantropologi: Grundkurs,
30 hp samt på Socialantropologi: Fortsättningskurs, 30 hp eller motsvarande.
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Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SANK02, Socialantropologi:
Kandidatkurs, 30 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen SANK03, Socialantropologi: Kandidatkurs
Gäller från V22
2201 Antropologisk metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2202 Fältkurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2203 Examensarbete för kandidatexamen, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2204 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

