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Benämning
Politik i antropologiskt perspektiv

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Politiska processer och makt har sedan länge varit centrala ämnen inom socialantropologin. Detta innefattar
politik inom politiska institutioner men också våld, hegemoni och maktrelationer, sociala rörelser och
motstånd samt politisk identitet, agens och subjektivitet. Kursen behandlar politik i en bred bemärkelse och
reflekterar över vad det kan innebära på olika geografiska platser och vid olika tidpunkter, på lokal, nationell
och global nivå. Kursen tar upp antropologiska perspektiv på politiska processer med etnografiska exempel
från olika delar av världen. Kursen ger en insikt i hur det teoretiska fältet har förändrats över tid då
antropologer har studerat statslösa samhällen, nationalstater, transnationalism och globala processer och tar
upp avkolonisering, reflexivitet och engagerad antropologi. Med fokus på samtida politiska processer i en allt
mer globaliserad värld berör kursen också uttryck i litteratur, konst och musik med betydelse i människors
vardagsliv.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
-kritiskt diskutera vad begreppet politik kan innebära i olika kontexter.
-redogöra för antropologiska perspektiv på maktrelationer, våld, motstånd och politisk identitet.
-reflektera över olika dimensioner av politiska processer med hjälp av etnografiska exempel.
-återge hur det teoretiska fältet inom antropologin har förändrats över tid.
- problematisera antropologins roll och det egna samhället med hjälp av begrepp och teorier som behandlats
under kursen.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
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Närvaro på seminarier är obligatorisk. Högst två missade seminarier kan kompenseras genom av läraren
angiven ersättningsuppgift.
Undervisningen sker på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examinationsformer
Kursen examineras genom hemtenta och seminarieuppgifter. Examinationen sker på engelska.
Betygsskala
Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. A = Utmärkt
B = Mycket bra C = Bra
D = TillfredsställandeE = Tillräckligt
Underkända betyg
Fx = Underkänd, något mer arbete behövs F = Underkänd, mycket mer arbete behövs
Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på hemtenta, godkända seminarieuppgifter samt
fullgjord närvaro på seminarier om 80 %.
Kompletterade eller för sent inlämnade uppgifter kan betygsättas med högst betyget C.(Undantag från den
regeln kan göras om det finns särskilda skäl, och efter beslut av studierektor).
Underkännande
Den som får betyget F eller Fx (dvs. underkänt) har möjlighet att komplettera inlämnade uppgifter.
Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov erbjuds i normalfallet minst tre examinationstillfällen inom
ett år. För att få slutbetyg på hel kursen krävs lägst betyget E enligt den 7-gradiga 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.
Kompletteringsuppgifter
Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgiften ska lämnas inom 10 arbetsdagar efter att kompletteringsbehov har meddelats av
examinator.
Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Vid godkänd komplettering av brister som är av förståelsekaraktär används betygen C-E.
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
rätt att ge anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
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.
Övrigt

Kursen ingår i socialantropologiska masterprogrammet SOANO som en specialiseringskurs under termin 2.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på
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https://www.socant.su.se/utbildning/studieinformation/schema-kurslitteratur
Aktuell kurslitteratur finns angiven senast två månader före kursstart.
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