Kursplan
för kurs på grundnivå
Socialantropologi II
Social Anthropology II

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

SA2002
HT 2016
2009-12-14
2016-05-02
Socialantropologiska institutionen

Huvudområde:
Fördjupning:

Socialantropologi
G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Beslut

Reviderad kursplan fastställd av IS 2013-10-07. Reviderad kursplan fastställd av prefekt 2015-03-30
Reviderad kursplan fastställd av IS 2016-05-02
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Socialantropologi I, 30 hp, Grundkurs i Socialantropologi, 20p eller motsvarande. Minst 22,5 hp ska vara
godkända vid registreringstillfället.
Kursens uppläggning
Provkod
B001
B002
B006
B007
B009
B010

Benämning
Teorihistoria
Kommunikation och estetik
Genus och sexualitet
Miljö och Samhälle
Medicinsk antropologi
Migration kultur mångfald

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen bygger vidare på Socialantropologi I och ger fördjupade kunskaper i några centrala och aktuella
ämnesområden inom antropologin.
Under höstterminen är kursen är indelad i fyra delkurser på 7,5 hp.
Kursen inleds med delkursen, Teorihistoria (B001), där vi fördjupar oss i klassiska antropologiska texter och
ämnets teoretiska utveckling.
Den andra delkursen är, Kommunikation och estetik (B002), undersöker hur människor använder sina
sinnen för att ta emot intryck och idéer från omvärlden och utvecklar kulturella former för att uttrycka sig och
kommunicera.
Det tredje delkursen, Migration, kultur, mångfald,utforskar etnicitet och kulturell mångfald ut ett
socialantropologiskt perspektiv. Kursen diskuterar bland annat hur dagens internationella migration bidrar till
nya diasporaer och transnationella familjeformer.
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Den fjärde delkursen, Genus och sexualitet (B006), undersöker hur antropologer historiskt har behandlat
frågor om genus och sexualitet, framförallt i synen på män och kvinnor, homosexualitet, och i sin förlängning,
heteronormativitet. Delkursen leder fram till diskussioner om aktuella teorier och debatter.
Under vårterminen är kursen indelad i fyra delkurser på 7,5 hp, varav två är obligatoriska och två är valbara.
Kursen inleds med delkursen, Teorihistoria (B001), där vi fördjupar oss i klassiska antropologiska texter och
ämnets teoretiska utveckling.
Den andra delkursen är valbar. Det första alternativet, Kommunikation och estetik (B002), undersöker hur
människor använder sina sinnen för att ta emot intryck och idéer från omvärlden och utvecklar kulturella
former för att uttrycka sig och kommunicera. Det andra alternativet, Miljö och Samhälle: En introduktion
till miljöantropologi och politisk ekologi ger en introduktion till antropologisk forskning om interaktionen
samhälle - miljö. I fokus ligger
frågan vad antropologin kan bidra till i diskussion om dagens miljöproblem.
Den tredje delkursen är också valbar. Det första alternativet, Migration, kultur, mångfald, utforskar etnicitet
och kulturell mångfald ut ett socialantropologiskt perspektiv. Kursen diskuterar bland annat hur dagens
internationella migration bidrar till nya diasporaer och transnationella familjeformer. Medicinsk antropologi,
ger en introduktion till medicinsk antropologi. Den fokuserar på hur sjukdom, lidande, och helande formas i
en komplex samverkan mellan biologiska, psykologiska, sociala, politisk ekonomiska, och miljöbetingade
processer.
Den fjärde delkursen, Genus och sexualitet (B006), undersöker hur antropologer historiskt har behandlat
frågor om genus och sexualitet, framförallt i synen på män och kvinnor, homosexualitet, och i sin förlängning,
heteronormativitet. Delkursen leder fram till diskussioner om aktuella teorier och debatter.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen med godkänt resultat förväntas studenten:
* Kunna utan stora svårigheter tillgodogöra sig och använda antropologins begrepp och fackspråk;
* Kunna börja ställa antropologiska frågor på en rad områden;
* Kunna överblicka antropologins teorihistoria;
* Kunna diskutera och redogöra för en serie antropologiska områdens historiska utveckling och hur de
behandlas idag;
* Kunna författa kortare akademiskt texter i antropologi.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda seminarier. På grund av institutionens deltagande i
Erasmus studentutbyten kan ett antal delkurser ges på engelska. För att öka flexibiliteten kan delkursernas
ordningsföljd i undantagsfall ändras. Utvärdering av kursen kommer att handla om hur väl kursens
genomförande har varit relaterat till förväntade studieresultat.
Kunskapskontroll och examination

Kunskapskontrollen sker normalt vid slutet av varje delkurs, oftast i form av hemskrivning eller salsskrivning.
Även övningsuppgifter som examineras kan förekomma. Det är obligatoriskt att närvara vid undervisningen.
Den enskilde läraren bestämmer om och på vilket sätt underlåtelse att närvara skall följas av sanktioner i form
av extra uppgifter eller annat. Tentamensfrågor och uppgifter får besvaras på svenska eller engelska.
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F). Den som får betyget Fx (dvs
underkänt) på en hemskrivning har möjlighet att komplettera inlämnade uppgifter.
Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge
kursen ges för att uppnå lägst betyget E. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E enligt den 7gradiga skalan. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för 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 för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelsen.
Betygskriterier:
A – Utmärkt
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins begrepp och fackspråk på en utmärkt nivå;
* Kan på ett utmärkt sätt börja ställa antropologiska frågor på en rad områden;
* Kan på ett utmärkt sätt överblicka antropologins teorihistoria;
* Kan på ett utmärkt sätt diskutera, redogöra för och jämföra en serie antropologiska områdens historiska
Sidan 2/3

utveckling och hur de behandlas idag;
* Kan författa kortare, välskrivna, självständiga akademiska texter i antropologi.
B – Mycket bra
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins begrepp och fackspråk på en mycket bra nivå;
* Kan på ett mycket bra sätt börja ställa antropologiska frågor på en rad områden;
* Kan på ett mycket bra sätt överblicka antropologins teorihistoria;
* Kan på ett mycket bra sätt diskutera, redogöra för och jämföra en serie antropologiska områdens historiska
utveckling och hur de behandlas idag;
* Kan författa kortare, välskrivna, självständiga akademiska texter i antropologi.
C – Bra
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins begrepp och fackspråk på en bra nivå;
* Kan på ett bra sätt börja ställa antropologiska frågor på en rad områden;
* Kan på ett bra sätt överblicka ämnets teorihistoria;
* Kan diskutera, redogöra för och jämföra en serie antropologiska områdens historiska utveckling och hur de
behandlas idag;
* Kan författa kortare, välskrivna akademiska texter i antropologi.
D – Tillfredsställande
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins begrepp och fackspråk på ett tillfredsställande sätt;
* Kan på ett tillfredsställande sätt börja ställa antropologiska frågor på en rad områden;
* Kan på ett tillfredsställande sätt överblicka antropologins teorihistoria;
* Kan diskutera och redogöra för en serie antropologiska områdens historiska utveckling och hur de
behandlas idag;
* Kan författa kortare sammanhängande akademiska texter i antropologi.
E – Tillräckligt
* Har tillgodogjort sig och kan använda antropologins begrepp och fackspråk på en tillräcklig nivå;
* Kan på ett elementärt sätt börja ställa antropologiska frågor på en rad områden;
* Kan på ett elementärt sätt överblicka antropologins teorihistoria;
* Kan redogöra för en serie antropologiska områdens historiska utveckling och hur de behandlas idag;
* Kan författa kortare sammanhängande akademiska texter i antropologi.
FX – Otillräckligt
* Otillräcklig kunskap och förståelse av antropologiska begrepp och fackspråk.
* Användandet av lösryckta påståenden utan ordentlig underbyggnad.
* Ett antal felaktigheter i examinationssvar.
* Otillräcklig och ostrukturerad text.
F – Oacceptabelt
* Alldeles otillräcklig kunskap och förståelse av antropologiska begrepp och fackspråk.
* Ett antal irrelevanta och felaktiga examinationssvar.
* Otillräcklig text som omöjliggör bedömning.
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.
Begränsningar

Delkursen Teorihistoria har också ingått i Beteendevetenskaplig utredarlinjens (BVU) TRIF-alternativ, termin
III:1. Den kan därför inte tillgodoräknas tillsammans med den senare.
Kursen får ej heller tillgodoräknas i högskoleexamen samtidigt med sådan kurs vid annan högskoleenhet, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen eller med någon av följande kurser enligt
1969 års studieordning: Fortsättningskurs B:1, B:2 eller B:3 i socialantropologi.
Socialantropologi II får ej tillgodoräknas i högskoleexamen samtidigt med Fortsättningskurs i
Socialantropologi. Kursen får ej heller tillgodoräknas samtidigt med sådan kurs vid annan högskoleenhet, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen presenteras på hemsidan www.socant.su.se
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