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Kultur, samhälle och etnografi är programmet för dig som vill

möta nya utmaningar i en alltmer globaliserad värld. Det ger

dig en god grund att stå på inför en framtida yrkeskarriär

inom till exempel kultur sektorn. På Kandidatprogram i

kultur, samhälle och etnografi i Uppsala får du möjlighet att

skaffa dig en grundlig utbildning i etnografiska metoder, som

ger dig verktyg att förstå kulturella och sociala sammanhang i

dagens och morgondagens föränderliga samhälle.

OM PROGRAMMET

Utbildningen ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper och färdig heter som förbereder dig för en yrkesbana främst inom

sektorerna museer och dokumenta tion, internationella organisa tioner, förvaltnings- och företagskultur, statliga myndigheter,

frivilligorganisa tioner, turism, integrationsverksamhet, bistånd, samt inom media och kom munikation. 

 

Behovet av djupgående analyser av de komplexa sammanhang som dagens samhälle präglas av blir alltmer uppenbart. För att förstå

varför människor agerar som de gör, liksom hur människor från andra länder och kulturer förhåller sig till olika aspekter i vårt

samhälle, krävs metoder som går på djupet. Den etno grafiska metoden, med deltagande observationer och intervjuer, bidrar med

svar på just den här typen av frågor, något som programmet ger dig en god träning i. Etnografiska metoder blir alltmer efterfrågade

på arbets marknaden, bland annat inom utvärdering, omvärldsanalys och marknadsföring. 

 

Det etnologiska perspektivet ger dig insikter i svensk och europeisk kultur, medan det kulturantropologiska perspektivet ger dig

internationella utblickar och kunskaper om andra världsdelar. Dessa olika perspektiv hjälper oss också att se vårt eget samhälle i ett

nytt ljus. 

 

Syftet med kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi är att ge dig relevanta och omfattande ämneskunskaper, praktiska

färdigheter framför allt i den etnografiska metoden, samt en god analytisk förmåga som förbereder dig för en yrkesbana inom

många olika områden.

EXAMEN

Programmet leder till en filosofie kandidat examen med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde.

OM UNDERVISNINGEN



UPPLÄGG

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Basen i programmet utgörs av studier i kulturantropologi och etnologi. Efter en

introduktionstermin (termin 1) och grundläggande studier i kulturantropologi (termin 2) och etnologi (termin 3) läser du ett valfritt

biområde och/eller så kallade verktygskurser som ges vid fakultetens olika kandidatprogram (termin 4). 

 

Under termin fem fördjupar du dig ytterligare i antingen kulturantropologi eller etnologi, beroende på ditt val av inriktning. Då skriver

du också en vetenskaplig uppsats. 

 

Under den sjätte och sista terminen läser du ytterligare valfria kurser och/eller verktygskurser innan du har möjlighet att göra tio

veckors praktik vid en arbetsplats. Terminen och programmet avslutas med ett projektarbete som omfattar fem studieveckor och där

kunskaper och perspektiv som förvärvats inom ramen för programmet tillämpas. 

 

Möjligheter till en termins utlandsvistelse finns också inom programmet.

KURSER INOM PROGRAMMET

Termin 1 

Introduktionskurs, 30 högskolepoäng (hp) 

 

Termin 2 

Kulturantropologi B, 30 hp 

 

Termin 3 

Etnologi B, 30 hp 

 

Termin 4 

Biområde, 30 hp 

 

Termin 5 

C-kurs i huvudområdet (etnologi alternativt kulturantropologi), 30 hp

 

Termin 6 

Verktygskurser eller andra kurser, praktik samt obligatoriskt projektarbete, sammanlagt, 30 hp

KARRIÄR

Du som har gått programmet kommer att kunna tillämpa dina kunskaper inom en rad olika yrkesområden, såsom inom sektorerna:

museer och dokumentation,

internationella organisationer,

förvaltnings- och företagskultur,

statliga myndigheter,

integrationsverksamhet,

bistånd,

frivilligorganisationer,

turism samt inom media och kom munikation.

Undervisningen sker i form av: före läsningar, seminarier, handledning, arbetsplatsbesök, praktiska metod övningar, verktygskurser,

samt i form av projektarbeten.



KANDIDATPROGRAM I KULTUR, SAMHÄLLE OCH

ETNOGRAFI

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5050

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

(områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap

A (områdesbehörighet 1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller

Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsv 3 H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Carina Green carina.green@antro.uu.se

Telefon: 018-471 70 36

KONTAKT & MER INFO

http://www.antro.uu.se/
mailto:kursadm@antro.uu.se
mailto:carina.green@antro.uu.se

