INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

SA1511

Socialantropologi: Examensarbete, 15 högskolepoäng

Social Anthropology: BA Thesis, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-20 och
senast reviderad 2014-09-03 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2014-09-04, höstterminen 2014.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier
Inplacering

Kursen är en fördjupningskurs som ges som fristående kurs och kan ingå i en
kandidatexamen.
Kursen ingår i följande program: 1) Kulturarvsstudier, kandidatprogram
Huvudområde

Fördjupning

Socialantropologi

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav och
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på 30 högskolepoäng kärnkurser och 30
högskolepoäng fördjupningskurser i socialantropologi samt på metodkurs om 15
högskolepoäng i socialantropologi eller att studenten förvärvat motsvarande kunskaper
på annat sätt.
Mål
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Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• relatera det egna vetenskapliga arbetet till tidigare forskning och relevanta
vetenskapliga teorier
Färdigheter och förmåga
• planera och genomföra ett vetenskapligt arbete av begränsat omfång inom givna
tidsramar
• självständigt identifiera, formulera, avgränsa och lösa ett problem som kan
undersökas med hjälp av socialantropologiska teorier och metoder
• samla och sammanställa information av relevans för det valda problemet
• skriftligt och muntligt redogöra för och i dialog med andra diskutera
genomförandet och resultaten av sin undersökning på ett vetenskapligt korrekt,
tydligt och överskådligt sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera och kritiskt tolka information av relevans för det valda problemet
• urskilja, bedöma och beakta vetenskapliga och forskningsetiska aspekter på det
valda problemet
• kritiskt läsa, kommentera och diskutera andras vetenskapliga arbeten på ett
vetenskapligt korrekt, tydligt och överskådligt sätt
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens i relation till det
genomförda arbetet.
Innehåll

Under denna kurs fördjupar sig studenten i ett avgränsat relevant problem som
undersöks med hjälp av socialantropologiska teoribildningar och analysmetoder.
Resultatet av undersökningen redovisas i en uppsats av begränsat omfång. Uppsatsen
skall uppfylla grundläggande krav på skriftlig framställning och vetenskaplig färdighet i
behandlingen av materialet. Vidare lär sig studenten att muntligt argumentera för sin
uppsats och att kritiskt granska andras vetenskapliga arbete.
Former för undervisning

Undervisningen sker främst i form av handledning.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Examination sker genom att studenten lägger fram och försvarar sin uppsats på ett
seminarium samt opponerar på en annan students uppsats. Uppsatsen examineras och
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betygsätts av en examinator.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen
och skall vara skriftlig. Antalet provtillfällen är begränsade till fem.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare upplägg.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att bli godkänd på kursen krävs att uppsatsen är godkänd samt godkänd opposition
på annan students examensarbete. För att bli väl godkänd krävs att uppsatsen är väl
godkänd samt godkänd opposition på annan students examensarbete.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter inhämtas på ett
regelbundet och systematiskt sätt; att resultaten av kursvärderingen läggs till grund för
kursens utformning; att återrapportering sker till studenterna; att genomförd värdering
förmedlas till studenter som ska gå kursen. I slutet av kursen genomförs en skriftlig
utvärdering av kursen. Lärare och/eller kursansvarig kan även ha en dialog om kursen
om studenterna så önskar. Det skall även genom hela kursen finnas möjlighet för
studenterna att komma med synpunkter på kursens innehåll.
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