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G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-06-12, fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 2019-09-03, och
senast reviderad av nstitutionsstyrelsen vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
2020-03-03.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Etnologi I, 30hp och 22,5 hp inom Etnologi II (inom vilka Skriftlig uppgift 7,5hp måste ingå). Engelska
B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
0001
0002
0003

Benämning
Teori och Metod
Litteraturkurs
Examensarbete

Högskolepoäng
7.5
7.5
15

Kursens innehåll

Kursen består dels av ett större självständigt uppsatsarbete (examensarbete) i etnologi om 15 högskolepoäng,
vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels kurser som erbjuder teoretisk, metodologisk och empirisk
ämnesfördjupning.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Teori och metod, 7.5 hp
Kursen innebär en fördjupning av teori- och metodkunskaper och är inriktad mot hur teori och metod omsätts
i empiriskt grundad forskning.
Delkurs 2: Litteraturkurs, 7.5 hp
Delkursen utgörs av en individuell läskurs med syftet att ge ökad bredd och fördjupning inom
etnologiområdet. Delkursen omfattar vetenskaplig litteratur till ett omfång av 1000-1250 sidor, vilken väljs i
samråd med studentens handledare. Litteraturen skall bygga på etnografiska kvalitativa metoder och vara
grundad i en etnologisk forskningstradition.
Delkurs 3: Examensarbete, 15 hp
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Delkursen består av ett självständigt examensarbete. Arbetet genomförs med hjälp av begrepp, teorier och
metoder förvärvade under tidigare delkurser och är baserad på en tydligt formulerad och probleminriktad
etnologisk forskningsuppgift. Ämne, uppläggning, källmaterial och litteratur bestäms i samråd med
handledare. Arbetet med det självständiga arbetet sker under handledning. Färdigt examensarbete
(självständigt arbete) ventileras vid seminarium.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på delkursen Teori och metod skall studenten kunna:
- skriftligt visa fördjupad förståelse för ett antal givna teoretiska perspektivs vetenskapliga antaganden
- skriftligt föra en genomgripande diskussion om centrala begrepp i ovan givna teorier och deras betydelse för
några konkreta föreliggande etnologiska studier.
För godkänt resultat på delkursen Litteraturkurs skall studenten kunna:
- visa fördjupade ämneskunskaper och muntligen och skriftligen kunna redogöra för, diskutera och jämföra
kulturvetenskapliga frågor utifrån vald litteratur
- värdera metoder och tolkningar i den valda litteraturen utifrån vetenskaplig giltighet, etiska aspekter samt i
förhållande till eget forskningsintresse.
För godkänt resultat på delkursen Examensarbete skall studenten kunna:
- självständigt genomföra en etnologisk undersökning inom den givna tidsramen och i denna aktivt förhålla
sig till tidigare forskning, samt bidra till kunskapsproduktionen
- reflektera över den egna forskarpositionens följder för forskningsprocess och dito resultat
- ha förståelse för och förhålla sig kritiskt reflekterande till förhållandet mellan syfte, tillämpad metod,
teorival, empiriskt material och resultat i examensarbetet, både muntligt och skriftligt
- visa förmåga att ytterligare utveckla sin kompetens och kunskap inom området för examensarbetet.
Undervisning

Undervisningen för kursdelen Teori och metod består av föreläsningar och seminarier (i form av workshops
och gruppdiskussioner).
Undervisningen för kursdelen Litteraturkurs sker genom egen inläsning av litteratur. Studenten träffar
handledaren vid ett inledande tillfälle och vid den muntliga examinationen.
Undervisningen för kursdelen Examensarbete består av enskild handledning och grupphandledning. Terminen
avslutas med seminarier där examensarbetet ventileras.
Kurskrav: Närvaro på seminarier är obligatorisk.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursdelen Teori och metod examineras löpande genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter.
Kursdelen Litteraturkurs examineras dels genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av ett hemtentamen,
samt genom en muntlig tentamen.
Kursdelen Examensarbete examineras genom ett skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga
examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete. Examensarbetets examinator får inte ha
varit handledare för examensarbetet.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna för
respektive kursdel.
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens föreskrifter om former av undervisning och examination
för en student som uppvisar intyg om rekommendationer om särskilt pedagogiskt stöd. Examinator ska i
sådant beslut bestämma formerna för alternativ eller anpassad examinationsform eller ett kursobligatorium.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
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C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För slutbetyg krävs minst betyget E på samtliga kursdelar samt fullgjord närvaro om 100% på
seminarierna. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den
studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela
kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas. Del av
kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och
samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl
talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studerande som fått lägst betyget E får
inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär –
mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang – används betyget
E.
g. Student som påbörjar arbetet med examensarbetet har rätt till sammanlagt minst 5 timmar handledartid.
Handledartiden kan vara individuell eller gälla en mindre grupp.
h. Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: förståelse av den
förelagda uppgiften, genomförande av undersökningen, kunskap om den teoretiska bakgrunden, tolkning och
analys av resultaten, självständighet, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet, presentation och
skriftlig redovisning.
i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, ska
alltid göras hos studierektor. Byte av examinator kan endast ske när student är underkänd på ett prov. Se ovan
under e) där reglerna för detta anges.
j. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt
till mer handledartid. Dock har studenten alltid rätt att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande
examinationstillfälle. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat
examensarbete, går miste om möjligheten att få det färdiga arbetet bedömt för annan betygsgrad än högst C.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på http://www.erg.su.se/etnologi
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
Litteratur för Litteraturkurs är individuell för varje student och väljs i samråd med handledare.
Litteratur för examensarbete väljs i samråd med handledare.
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