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1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-02-07 (G
2018/363) att gälla från och med 2019-09-02, höstterminen 2019. 
Ansvarig institution/motsvarande: Institutionen för globala studier 
 

2. Syfte 
I en allt mer globaliserad och sammanlänkad värld, ständigt ställd inför komplexa utmaningar,
behövs både medborgare och medarbetare med förståelse för olika perspektiv, kunskap om
kulturell mångfald och variation, förmåga att analysera sociala skeenden och kompetens att
‘översätta’ mellan olika grupper och meningssystem. Antropologprogrammet syftar till att ge en
vidgad och fördjupad förståelse för hur sociala och kulturella processer skapar, upprätthåller
och förändrar normer och strukturer i samhället. Socialantropologi har sin bakgrund i det
jämförande studiet av människor och samhällen runt om i världen, med fokus på
meningsskapande och samhällsorganisation. Disciplinen erbjuder verktyg och färdigheter för att
analysera, förstå och hantera situationer där mångfald och variation är en central del i
samlevnaden på lokala och globala nivåer. Kandidatprogrammet ger träning i dessa färdigheter
som är attraktiva för många organisationer, institutioner och företag, samtidigt som de är
betydelsefulla på ett medborgerligt, vardagligt och existentiellt plan. 
Med ett disciplinbaserat upplägg syftar Antropologprogrammet till att erbjuda studenter
möjligheten att utbilda sig i socialantropologi som vetenskaplig disciplin och akademiskt
kunskapsfält, med fokus på ämnets vetenskapsteoretiska utgångspunkter, teoretiska perspektiv,
analytiska verktyg och metodologiska tillvägagångssätt. Färdigheter, angreppssätt och
perspektiv för att nå kunskap om och förståelse för människor och samhällen – variation i
mänskligt liv, handlande och tänkande – är unika för kandidatprogrammet. Den särpräglade
etnografiska metoden, som delvis definierar socialantropologi som vetenskaplig disciplin, med
långvariga fältarbeten och deltagande observation får stort utrymme i programmet. Förståelsen
för etnografisk metod är avgörande för den antropologiska kunskapsprocessen, för att etablera
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ett inifrånperspektiv, för att sätta fenomen och skeenden i sitt sammanhang och för att kunna
översätta mellan olika förståelsehorisonter. 
För att möta samhälleliga behov av människor som kan arbeta aktivt och praktisk med
antropologiska metoder, angreppssätt och perspektiv har tillämpning en central roll i
kandidatprogrammet. Vid sidan av att ge en gedigen grund i socialantropologi som
vetenskapligt fält erbjuder programmet träning i att använda kunskapen och färdigheterna i
samverkan med andra aktörer i syfte att identifiera och hantera faktiska problem och nå
konkreta mål. 
 

3. Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet 
Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. 
 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Socialantropologi (Degree
of Bachelor of Science with a major in Social Anthropology). 
 

5. Mål 
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

● förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
● förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
● beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att 

● söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
● följa kunskapsutvecklingen, och
● utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

  
Generella mål för kandidatexamen 
Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen ska studenten 

● visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

  
Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen ska studenten 

● visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
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problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
● visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra

uppgifter inom givna tidsramar,
● visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem

och lösningar i dialog med olika grupper, och
● visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som

utbildningen avser.
  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen ska studenten 

● visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

● visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
och

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

 

6. Innehåll och upplägg 
Programmet ges på helfart och har följande programstruktur: Under programmets första år
läses obligatoriska kärnkurser och fördjupningskurser i socialantropologi. Under den tredje
terminen läser studenten programspecifika fördjupningskurser i socialantropologi. Termin fyra
utgörs av valfria kurser som studenten själv väljer och ansöker till (exempelvis fristående kurser,
utbytesstudier eller praktikkurs). Den femte terminen läser studenten en programspecifik
fördjupningskurs och en obligatorisk metodkurs i socialantropologi. Den avslutande sjätte
terminen börjar med en färdighetskurs i fältarbete och avslutas med ett obligatoriskt
självständigt arbete (examenskurs) i socialantropologi. 
  

Termin 1
Kärnkurser:
SA1121 Introduktion till socialantropologi 1, 15 hp
SA1122 Introduktion till socialantropologi 2, 15 hp

Termin 2
Fördjupningskurser:
SA1221 Antropologisk analys, 15 hp
SA1222 Antropologisk teori, 15 hp

Termin 3
Programspecifika fördjupningskurser:
SA1231 Tillämpad antropologi, 15 hp
SA1232 Etnografi som arbetsmetod, 15 hp

Termin 4 Valfria kurser (30 hp)
 

Termin 5

Programspecifik fördjupningskurs:
SA1251 Antropologiska debatter och frontlinjer, 15 hp
Metodkurs:
SA1311 Socialantropologi: metodkurs, 15 hp

Termin 6
Programspecifik färdighetskurs:
SA1411 Socialantropologi: fältarbete, 15 hp
Examenskurs:
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SA1511 Socialantropologi: examensarbete, 15 hp

 

7. Platsgaranti 
Student som följer programmet i föreskriven takt har generell platsgaranti på programmets
obligatoriska och programspecifika kurser. Under programmets valbara termin (termin 4) har
studenten ingen platsgaranti till fristående kurser. 
 

8. Övergångsbestämmelser 
Inga. 
 

9. Övrigt 
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 
Undervisningsspråket på programmet är huvudsakligen svenska, men kan när så är motiverat
vara engelska. Obligatorisk litteratur är på svenska och/eller engelska. Enstaka texter på norska
eller danska kan förekomma. 
Eventuella resor, och andra merkostnader, i samband med fältarbeteskurs och examensarbete
kommer i normalfallet att bekostas av studenterna själva. 
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