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Kursens innehåll

Delkursen ger en bred översikt såväl empirisk som teoretisk över genus och sexualitet inom antropologisk
forskning. Kursen exemplifierar hur antropologiska kunskaper utmanar västerländska antaganden kring
sexualitet och genusrelaterat beteende med hjälp av en rad etnografiska exempel från olika samhällen och
kulturer. Särskild vikt läggs vid genus och sexualitetens olika maktdimensioner och deras koppling till
ojämlikhet och politik. Delkursen ges på engelska. Kursen ges på engelska. Kursen är fristående men även en
delkurs på Socialantropologi II.
Förväntade studieresultat

För att få godkänt på kursen ska studenten kunna:
1. Utan svårigheter tillgodogöra sig och använda antropologins grundläggande begrepp och fackspråk.
2. Redogöra för centrala antropologiska frågor och perspektiv kring genus och sexualitet.
3. Överblicka och redogöra för den historiska utveckling av genus och sexualitet inom antropologin.
4. Diskutera antropologisk forskning inom området utifrån ett analytiskt resonemang och kritiskt perspektiv.
5. Författa kortare sammanhängande texter om antropologi.
6. Behärska det upplägg och formalia som används i vetenskapliga texter.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda seminarier. Närvaro är obligatorisk. Max två
obligatoriska tillfällen kan kompletteras med individuell skriftlig uppgift som tilldelas av examinator. Kursen
ges på engelska. Efter sista undervisningstillfället erbjuds och uppmuntras studenterna att svara på en
kursvärdering. Examinator kommer sammanställa svaren från kursvärderingen i en rapport som görs
tillgänglig för samtliga studenter på kursen.
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Kunskapskontroll och examination

a.) Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen. Tentamen får besvaras på svenska eller
engelska.
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
b.) Betygsättningen sker enligt sjugradiga betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E= Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c.) Betygskriterier
A – Utmärkt
* Har tillgodogjort sig och kan använda ämnets begrepp och fackspråk på en utmärkt nivå.
* Kan på ett utmärkt sätt börja ställa antropologiska frågor kring genus och sexualitet.
* Kan på ett utmärkt sätt överblicka och redogöra för den historiska utveckling av genus och sexualitet inom
antropologin.
* Kan på ett utmärkt sätt diskutera och redogöra för aktuella antropologiska diskussioner inom genus och
sexualitet.
* Kan författa kortare, välskrivna, självständiga akademiska texter i ämnet.
B – Mycket bra
* Har tillgodogjort sig och kan använda ämnets begrepp och fackspråk på en mycket bra nivå.
* Kan på ett mycket bra sätt börja ställa antropologiska frågor kring genus och sexualitet.
* Kan på ett mycket bra sätt överblicka ämnet genus och sexualitets historiska utveckling inom antropologi.
* Kan på ett mycket bra sätt diskutera och redogöra för aktuella antropologiska diskussioner inom genus och
sexualitet.
* Kan författa kortare, välskrivna, självständiga akademiska texter i ämnet
C – Bra
* Har tillgodogjort sig och kan använda ämnets begrepp och fackspråk på en bra nivå.
* Kan på ett bra sätt börja ställa antropologiska frågor kring genus och sexualitet.
* Kan på ett bra sätt överblicka ämnet genus och sexualitets historiska utveckling inom antropologi.
* Kan på ett bra sätt diskutera och redogöra för aktuella antropologiska diskussioner inom ämnet genus och
sexualitet.
* Kan författa kortare, välskrivna akademiska texter i ämnet.
D – Tillfredsställande
* Har tillgodogjort sig och kan använda ämnets begrepp och fackspråk på ett tillfredsställande sätt.
* Kan på ett tillfredsställande sätt börja ställa antropologiska frågor kring genus och sexualitet.
* Kan på ett tillfredsställande sätt överblicka ämnet genus och sexualitets historiska utveckling inom
antropologi.
* Kan på ett tillfredsställande sätt diskutera och redogöra aktuella antropologiska diskussioner inom ämnet
genus och sexualitet.
* Kan författa kortare sammanhängande akademiska texter i ämnet.
E – Tillräckligt
* Har tillgodogjort sig och kan använda ämnets begrepp och fackspråk på en tillräcklig nivå.
* Kan på ett elementärt sätt börja ställa antropologiska frågor kring genus och sexualitet.
* Kan på ett elementärt sätt överblicka ämnet genus och sexualitets historiska utveckling inom antropologi.
* Kan på ett elementärt sätt diskutera och redogöra för hur genus och sexualitet behandlas idag inom
antropologi.
* Kan författa kortare sammanhängande akademiska texter i antropologi.
FX – Otillräckligt
* Otillräcklig kunskap och förståelse av ämnets begrepp och fackspråk.
* Användandet av lösryckta påståenden utan ordentlig underbyggnad.
* Ett antal felaktigheter i examinationssvar.
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* Otillräcklig och ostrukturerad text.
F – Helt otillräckligt
* Alldeles otillräcklig kunskap och förståelse av ämnets begrepp och fackspråk.
* Ett antal irrelevanta och felaktiga examinationssvar.
* Otillräcklig text som omöjliggör bedömning.
d.) För att få ett godkänt slutbetyg krävs lägst betyget E på kursens examinationsuppgift samt obligatorisk
närvaro. Endast två missade tillfällen kan kompletteras med individuell skriftlig uppgift som tilldelas av
examinator.
e.) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen inom ett år. Studerande som fått betyget Fx
eller F på prov två gånger av examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma
betyget på nästa prov. Framställan härom ska göras till studierektor. Studerande som fått lägst betyget E på
prov får inte genomgå förnyat prov för att få högre betyg.
f.) Den som får betyget Fx (dvs underkänt) har möjlighet att komplettera inlämnade uppgifter. Vid godkänd
komplettering av Fx används betygen A-E.
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.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen presenteras på hemsidan www.socant.su.se två månader innan kursstart.
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