Samhällsvetenskapliga fakulteten

SANN03, Socialantropologi: Teori- och metodkurs, 15
högskolepoäng
Social Anthropology: Theory and Method Course, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2011-11-17 och
senast reviderad 2017-10-17 av Sociologiska institutionens styrelse. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2017-10-17, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och utgör ämnesfördjupning i socialantropologi på
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Socialantropologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
• utvärdera, kritiskt granska och diskutera teoretiska perspektiv, metodologiska
frågor och forskningsresultat inom socialantropologin,
• tillämpa och utföra komparativa analyser, kunskapsöversikter och förutse nytt
kunskapsbehov,
• identifiera och följa den teoretiska och metodologiska utvecklingen i ämnet
självständigt,
• redogöra för vetenskaplig kommunikation och självständigt urskilja och bevaka
kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och ämnes kunskaper i socialantropologi
genom specialisering på ett specifikt ämnesområde och
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med detta förbundna socialantropologiska frågeställningar, metoder och teorier.
Kursens innehåll utgörs av ett ingående studium av ett begränsat socialantropologiskt
ämnesområde där teoretiska och metodologiska
aspekter integreras. Den innebär ett vidare studium av de socialantropologiska teorier
och metoder som är viktiga för det valda ämnesområdet.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom föreläsningar, handledning, seminarier och övningar.
Obligatoriska moment kan förekomma.

Kursens examination
Examination sker genom skriftligt eller muntligt prov.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov erbjuds ytterligare
provtillfälle i samråd med kursansvarig lärare samt en uppsamlingstentamen vid ett
senare tillfälle.
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 Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.
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.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 150 högskolepoäng inklusive kandidatuppsats i
socialantropologi eller motsvarande.

Övrigt
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Kursen ersätter SANN01 Socialantropologi: Teori och metod.
Kursplanen är fastställd av styrelsen för sociologiska institutionen 2011-12-08.
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Prov/moment för kursen SANN03, Socialantropologi: Teori- och metodkurs
Gäller från H12
1101 Socialantropologi: Teori- och metodkurs, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

