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Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Kandidatuddannelsen i Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i 
henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Bekendtgørelse nr. 338 
af 6. maj 2004). Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Antropologi, Akæologi og 
Lingvistik, Studienævnet for Antropologi og Etnografi. 
 
§ 2. Formålet med kandidatuddannelsen er at  

• udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer 
samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet 

• give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i 
fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og 
metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede 
erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde  

• kvalificerer den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgørelse 
om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen). 

 
Stk. 2. Kandidatuddannelserne inden for det humanistiske område kvalificerer således den studerende til 
selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder på baggrund af faglig viden 
og indsigt i humanistiske og samfundsfaglige teorier og metoder, der er relevante for den pågældende 
uddannelse. 
 
§ 3. En kandidatuddannelse i Antropologi og Etnografi giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Demonstrere en indgående forståelse for antropologiske kernebegreber, emner og debatter, samt 
være i stand til at anvende dem i en nutidig problemstilling 

• Have en indgående teoretisk og praktisk viden om etnografisk feltmetode m.h.p. analyse, vurdering 
og diskussion af data fra eget feltarbejde eller praktikforløb – samt i bearbejdningsprocessen være i 
stand til at inddrage den for problemstillingen relevante antropologiske litteratur 

• Analyserende og kritisk reflekterende være i stand til at beskrive menneskelige, sociale og kulturelle 
vilkår på baggrund af en komparativ tilgang, som inddrager antropologisk teori og detaljerede 
etnografiske/empiriske studier  

• Have et udvidet kendskab til konkrete etnografiske/empiriske undersøgelser og på den baggrund 
have tilegnet sig viden om specifikke geografiske regioner  

• Have indgående viden om og færdigheder i formidling af forskningsresultater i akademiske og ikke-
akademiske sammenhænge ved anvendelse af hhv. skriftlige og mundtlige kommunikations- og 
præsentationsformer  

• Have et praktisk kendskab til forskellige erhvervsmuligheder efter endt uddannelse 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• Være i stand til at producere viden om, hvordan grupper af mennesker, det være sig fx etniske 
grupper, faggrupper eller organisationer, forstår sig selv og handler i verden 

• Selvstændigt være i stand til at planlægge og udføre et feltarbejde eller et praktikforløb, hvori 
antropologisk metode som deltagerobservation, sammenligning og interview indgår, for at 
tilvejebringe såvel kvalitative som kvantitative data 
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• På grundlag af en analyse af udvalgte sociale kontekster være i stand til at identificere og beskrive 
regelmæssigheder og variationer   

• Være i stand til at indgå i interdisciplinære miljøer, herunder være i stand til at arbejde 
tværvidenskabeligt i analysen og vurderingen af den rejste problemstilling 

• Være i stand til at arbejde projektorienteret, dvs. arbejde med en afgrænset problemstilling i en 
afgrænset periode ved inddragelse af relevante interessenter/aktører med henblik på indfrielse af 
konkrete målsætninger  

• Være i stand til at sammensætte og anvende et argument eller en tese på et højere fagligt niveau, for 
efterfølgende at forholde sig kritisk til eget valg af metode og teoretisk grundlag 

• Være i stand til at formidle forskningsresultater mundtligt og skriftligt på såvel et højere fagligt 
niveau som i ikke-akademiske kontekster 

• Være i stand til at arbejde med en åben tilgang i løsningen af en given problemstilling – heriblandt 
være i stand til at tilegne sig nye idéer, teknikker, arbejdsmetoder og synsvinkler  

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i Antropologi og Etnografi forudsætter bestået bacheloruddannelse med 
Antropologi og Etnografi som centralt fag; en bacheloruddannelse bestående af et andet centralt fag og et 
suppleringsfag i Antropologi og Etnografi; eller tilsvarende kvalifikationer. 
 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 5. Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

• Universitetsloven 
• Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
• Bekendtgørelse nr. 867 af 19 august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser  
• Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved 

universitetsuddannelser 
• Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat uddybende 
bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om disciplinære foranstaltninger for 
studerende samt regler om administrativ udmeldelse ved studieinaktivitet. Gældende universitære regler og 
vejledninger kan sammen med den til enhver tid gældende studieordning læses på fakultetets hjemmeside. 
Studerende er forpligtigede til selv at holde sig orienteret om gældende regler for uddannelsen. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Kandidatuddannelsen består af 2 års studier i Antropologi og Etnografi.  
 
Stk. 2. Uddannelsen er samlet normeret til 120 ECTS-point, jf. § 18. 
 
§ 7. Kandidatuddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studieforløb relateret til 
et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan bestå af en eller flere discipliner og har som 
mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og kompetencer. 
. 
§ 8. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) med 
efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse (Antropologi og Etnografi). På engelsk: Master of 
Arts efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk (Anthropology and Ethnography). 
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Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 9. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 
 
§ 10. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for Antropologi og 
Etnografi kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i 
usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, 
kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at aflægge 
prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve. 
 
§ 11. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), eller 
eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én 
eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 12. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 13. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter en aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende 
deltagelse i den pågældende undervisning.  
 
Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, 
mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver/øvelser, etc.). Med regelmæssig forstås som udgangspunkt 
deltagelse i 75 % eller flere af de udbudte timer jævnt fordelt over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at 
man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau.  
 
§ 14. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er 
fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er 
aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 
 
§ 15. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, der er 
udarbejdet af flere studerende, må kun besvarelsens ’indledning’ og ’konklusion’ (max.25% af besvarelsens 
omfang) være skrevet i fællesskab, mens den resterende del skal kunne gøres til genstand for individuel 
bedømmelse, og det skal således fremgå af besvarelsen, hvilke afsnit de enkelte deltagere er ansvarlige for. 
 
§ 16. For prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, fastsætter 
studienævnet en dato for, hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt den studerende 
ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for specialets vedkommende 
dog senest 2 måneder efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår 
juli måned ikke.  
 
Stk. 3. Studienævnet kan fravige de i Stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige omstændigheder. 
Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal studienævnet hurtigst muligt underrette 
den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen vil blive 
offentliggjort. 
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Stk. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på studerendes 
selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 17. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, godkende, at 
beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne bekendtgørelse træder i 
stedet for uddannelseselementer i uddannelsen (merit). Studienævnet kan tillige godkende, at beståede 
uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for 
uddannelseselementer i uddannelsen. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk videregående 
uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement m.v. 
bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med 
karakterer. 
 
Stk. 3. Specialet kan ikke meritoverføres. 
 
§ 18. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 19. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den 
færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet offentliggjort. 
I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. 
  
Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk. 
  
Stk. 3. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement der 
beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om universitetet og 
om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.  
 
Stk. 4. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder universitetet på 
foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af ECTS-
point. 
 
§ 20. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
 
§ 21. Som almene faglige mål kræves, at eksaminanden kan vise 

• En indgående forståelse for antropologiens væsentlige teorier, begreber og debatter, samt vise sig i 
stand til at anvende dem i nutidige problemstillinger 

• En indgående teoretisk og praktisk viden om etnografisk feltmetode m.h.p. analyse, vurdering og 
diskussion af eget eller andres materiale/data 

• En evne til på baggrund af en komparativ tilgang analytisk og reflekterende at beskrive 
menneskelige, sociale og kulturelle vilkår, som inddrager antropologisk teori og detaljerede 
etnografiske/empiriske studier 

• En faglig selvstændighed der gør ham/hende alene eller i samarbejde med andre i stand til at arbejde 
aktivt indenfor Antropologi og Etnografi 

  
Stk. 2. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår den 
studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og 
formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
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§ 22. Studienævnet for Antropologi og Etnografi kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er 
fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
 
Kapitel 6: Undervisningsformer 
 
§ 23. Undervisningen vil foregå ved holdundervisning, forelæsninger og vejledning; der vil i undervisningen 
blive anvendt mundtlige og skriftlige oplæg af såvel undervisere som studerende. Ligeledes vil der indgå 
gruppe- og projektarbejde samt praktiske empiriske øvelser i undervisningen.   
 
Stk. 2. Der kan i undervisningen forekomme mindre skriftlige opgaver/øvelser (max. 5 sider). 
 
 
Kapitel 7: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 
 
§ 24. Kandidatuddannelsen i Antropologi og Etnografi afvikles på følgende måde: 

• 2 års studier i Antropologi og Etnografi 
 
§ 25. Kandidatuddannelsen i Antropologi og Etnografi består af følgende fire moduler: 

• Udvidet Antropologisk Teoriforståelse – Modulet vægter 20 ECTS 
• Udvidet Antropologisk og Etnografisk metode – Modulet vægter 50 ECTS 
• Speciale – Modulet vægter 30 ECTS 
• Tematisk og Regional Specialisering – Modulet vægter 20 ECTS 

 
Stk. 2 ’Udvidet Antropologisk Teoriforståelse’ består af følgende disciplin: 

• Centrale Antropologiske Debatter 
 
Stk. 3 ’Udvidet Antropologisk og Etnografisk metode’ består af følgende discipliner: 

• Etnografisk Metode 
• Feltforberedelse 
• Feltarbejde/Praktik 

 
Stk. 4 ’Speciale’ består af følgende disciplin: 

• Speciale 
 
Stk. 5 ’Tematisk og Regional Specialisering’ består af følgende discipliner: 

• Valgfag 1 
• Valgfag 2 
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§ 26. Følgende moduler og prøver fra Antropologi og Etnografi indgår i uddannelsen: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
 
Udvidet  Antropologisk 
Teoriforståelse: 
 
Centrale Antropologiske Debatter 
 

 
 
 
 
Ekstern censur 

 
 
 
 
20 ECTS 

 
 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
 
1. semester 

 
Udvidet Antropologisk og 
Etnografisk metode: 
 
Etnografisk Metode 
 
Feltforberedelse 
 
Feltarbejde/Praktik 

 
 
 
 
Ekstern censur 
 
Intern censur 
 
Intern censur 
 
 

 
 
 
 
10 ECTS 
 
10 ECTS 
 
30 ECTS  
 
 

 
 
 
 
7-trinsskala 
 
Best./ikke best. 
 
Best./ikke best. 
 
 

 
 
 
 
2. semester 
 
2. semester 
 
3. semester 
 
 

 
Speciale: 
 
Speciale 
 

 
 
 
Ekstern censur 

 
 
 
30 ECTS 

 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
4. semester 

 
Tematisk og Regional 
Specialisering: 
 
Valgfag 1 
 
Valgfag 2 
 

 
 
 
 
Intern censur 
 
Intern censur 

 
 
 
 
10 ECTS 
 
10 ECTS 

 
 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
 
 
1. semester 
 
2. semester 

 
§ 27. Modulet ’Tematisk og Regional Specialisering’ kan den studerende frit sammensætte inden for en 
samlet ramme af 20 ECTS-point. 
 
Stk. 2. Vælger den studerende valgfag fra andre af fakultetets kandidatuddannelser eller kandidatuddannelser 
uden for fakultetet, eksamineres der af det udbydende studienævn og iht. den der gældende studieordning. 
Der meritoverføres efterfølgende iht. § 17, stk. 1. 
 
 
Kapitel 8: Studieforløb og progression 
 
§ 28. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Feltarbejde/Praktik, når hhv. Centrale Antropologiske 
Debatter, Etnografisk Metode og Feltforberedelse er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven Speciale, når Feltarbejde/Praktik er bestået. 
 
Stk. 3. Den studerende kan først aflevere Specialet, når samtlige andre prøver på kandidatuddannelsen er 
bestået. 
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§ 29. For uddannelsens prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan give tilladelse 
til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 2 Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det nødvendige 
men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen 
 
 
Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte moduler, discipliner og prøver  
 
§ 30. Modulet ’Udvidet Antropologisk Teoriforståelse’ består af følgende disciplin: 

• Centrale Antropologiske Debatter 
 
§ 31. Modulet ’Udvidet Antropologisk Teoriforståelse’ giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Demonstrere et indgående kendskab til udvalgte antropologiske teorier og debatter samt være i stand til 

at analysere og diskutere dem i forhold til aktuelle sociale og kulturelle problemstillinger 
• Have en dybere forståelse af antropologiske kernebegreber og være i stand til at anvende dem i relation 

til nutidige kontekster 
• Være i stand til at placere centrale antropologiske begreber i teorihistorisk sammenhæng  
• Være i stand til at rejse og beskrive relevante antropologiske spørgsmål for at opnå en dybere indsigt i 

sociale og kulturelle problemstillinger 
• Være i stand til at forholde antropologiske teorier og debatter til andre videnskabelige discipliners teorier 

og debatter  
 
Kompetencer  
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
• Være i stand til at analysere, vurdere og reflektere over antropologiske debatter og temaer i lyset af 

bredere humanistiske og samfundsvidenskabelige sammenhænge 
• Være i stand til at identificere, beskrive og analysere komplekse empiriske og epistemologiske 

problemstillinger 
• På et højt fagligt niveau være i stand til mundtligt som skriftligt at formidle en kompleks problemstilling 

og diskussion 
 

§ 32. Centrale Antropologiske Debatter (Central Debates in Anthropology) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinens sigte er, at den studerende erhverver sig et overblik over hovedlinierne i en række af fagets 
teoretiske traditioner og en dybere indsigt i væsentlige temaer og diskussioner inden for antropologiske og 
beslægtede discipliners teoretiske debatter.  
Med udgangspunkt i disciplinens moderne problemstillinger behandles en række temaer og debatter, som er 
af vedvarende betydning for at forstå antropologiens udvikling og nuværende diskussioner. Disse debatter og 
temaer sættes ind i deres bredere samfundsvidenskabelige og humanistiske sammenhænge og relateres til 
relevante empiriske problemstillinger. Den studerende skal herigennem tilegne sig indsigt i forskellige 
debatters og temaers indbyrdes relation og relevans, såvel teoretisk som empirisk. 
Undervisningen foregår som regel i form af holdundervisning. Mindre skriftlige øvelser samt studenter- eller 
læsegruppeoplæg vil forekomme. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere et indgående kendskab til centrale antropologiske begreber og debatter og 
kunne placere disse i en generel teorihistorisk sammenhæng. Der lægges vægt på evnen til at kunne 
analysere aktuelle problemstillinger, temaer og begreber inden for den antropologiske faglighed i lyset af 
empiriske eksempler, og at kunne placere analysen i en bredere samfundsvidenskabelig og humanistisk 
teoridannelse.    
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
 
Prøven aflægges som Fri skriftlig hjemmeopgave 
Prøveform Individuel 
Hjælpemidler Alle 
Forberedelsestid - 
Varighed  14 dage 
Omfang Max. 15 sider á 2400 typeenheder = 48.000 typeenheder 
Bedømmelse 7-trinsskala 
Censur Ekstern censur 
Vægtning  20 ECTS 
 
§ 33. Modulet ’Udvidet Antropologisk og Etnografisk metode’ består af følgende discipliner: 

• Etnografisk Metode 
• Feltforberedelse 
• Feltarbejde/Praktik 

 
§ 34. Modulet ’Udvidet Antropologisk og Etnografisk metode’ giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Have kendskab til centrale antropologiske metoder og teknikker, herunder etnografisk feltarbejde og 

komparativ metode 
• Selvstændigt være i stand til at udarbejde en projektbeskrivelse og problemstilling, som efterfølgende 

skal danne grundlag for et etnografisk feltarbejde eller et praktikforløb  
• Selvstændigt være i stand til at planlægge og udføre et etnografisk feltarbejde eller et praktikforløb i 

mindst 4 måneder, samt efterfølgende at bearbejde, analysere og vurdere det indsamlede materiale       
• Være i stand til at håndtere og anvende etnografiske metoder, herunder at kunne udføre 

deltagerobservation og interview og herved tilvejebringe kvalitative og kvantitative data fra felt- og/eller 
praktikopholdet  

• Have kendskab til forskellige antropologiske anvendelsesområder og erhvervsmuligheder efter endt 
uddannelse    

 
Kompetencer  
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
• Kunne beskrive og analysere menneskelige, sociale og kulturelle vilkår ved hjælp af teoretiske 

antropologiske tilgange og detaljerede etnografiske studier 
• Være i stand til at behandle komplekse kulturelle og sociale spørgsmål på grundlag af såvel 

fagspecifikke som tværvidenskabelige metoder og teorier  
• Være i stand til klart at formidle sit budskab mundtligt som skriftligt i både videnskabelige og ikke-

videnskabelige kontekster  
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• Være i stand til at indgå i interdisciplinære miljøer – såvel inden for som uden for universitetets rammer 
• Være i stand til at forholde sig kritisk til eget etisk grundlag vedrørende forskning og dataindsamling i 

såvel videnskabelige som ikke-videnskabelige miljøer 
 
§ 35. Etnografisk Metode (Ethnographic Methods and Field Excercise) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med Etnografisk Metode er, at den studerende opnår et grundigt kendskab til de væsentligste 
aspekter ved etnografisk metode samt øver sig i at indsamle og analysere egne data. Disciplinen afsluttes 
med en kortere feltøvelse. Emnet og lokaliteten for feltøvelsen skal godkendes af underviseren før 
feltøvelsen må påbegyndes. Feltøvelsens emne skal som udgangspunkt have forbindelse med det forventede 
emne for feltarbejde eller praktikforløb. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal demonstrere kendskab til og overblik over forskellige metoder og teknikker til skabelse 
af etnografisk data. Hovedvægten ligger på deltagerobservation, interviews og andre relevante kvalitative 
metoder. 
Den studerende skal vise indsigt i at udarbejde projektbeskrivelse og problemformulering, herunder at 
foretage en empirisk og teoretisk afgrænsning af en problemstilling. Den studerende skal yderligere vise sig i 
stand til at tage stilling til faglige, metodiske og etiske spørgsmål samt at reflektere over etnografens rolle i 
konkrete feltarbejdssituationer. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
Eksamen i Etnografisk Metode består i udarbejdelse af en rapport i forbindelse med den gennemførte 
praktiske metodeøvelse. I rapporten skal der redegøres for undersøgelsens forløb, arbejdsmetode og 
arbejdsteknikker, samt de vigtigste resultater. 
Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i forløbet er en forudsætning for at gå til eksamen. 
Materiale udarbejdet under øvelser indgår i eksamen. 
 
Prøven aflægges som Fri skriftlig rapport 
Prøveform Individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med 

andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Max. 3 studerende pr. opgave 

Hjælpemidler Alle 
Forberedelsestid - 
Varighed inkl. bedømmelse - 
Omfang Max. 15 sider á 2400 typeenheder = 36.000 typeenheder (eksklusive 

projektbeskrivelse) pr. studerende (eksklusive projektbeskrivelse) 
Bedømmelse 7-trinsskala 
Censur Ekstern censur 
Vægtning  10 ECTS 
 
§ 36. Feltforberedelse (Regional and Thematic Preparation for Fieldwork/Traineeship) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen fungerer som forberedelse til et større planlagt feltarbejde eller et praktikforløb og samtidig 
udgør den en disciplin (og dermed eksamen) i sig selv. Den studerende skal være tilknyttet en faglig vejleder, 
som efter ansøgning tildeles af studienævnet, hvorefter forberedelsen til feltarbejdet eller praktikken foregår i 
samarbejde mellem den studerende og denne. Efter en grundig diskussion af det planlagte projekts faglige og 
praktiske problemstillinger udformer den studerende et udkast til selve projektbeskrivelsen. Heri redegøres 
for projektets baggrund, dets teoretiske perspektiv og centrale begreber, metodiske tilgang og relevans. Inden 
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den endelige aflevering diskuteres projektbeskrivelsen i forhold til projektets gennemførlighed og om 
opfyldelse af beskrivelsens formelle krav.  
 
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal demonstrere overblik over den antropologiske litteratur vedrørende hhv. den valgte 
region samt emnet for den kommende undersøgelse. Den studerende skal ligeledes i feltforberedelsen have 
udvalgt og planlagt anvendelsen af relevante metoder og mulige analytiske begreber og teorier til sin 
undersøgelse. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Følgende krav er en forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen: 

• I begyndelsen af 2. semester skal der afleveres en individuel skriftlig fremstilling af (max. 5 sider á 
2400 typeenheder)den studerendes planer vedr. både projektbeskrivelse og problemformulering for 
det kommende feltarbejde/praktikforløb   

 
Prøven aflægges som Fri skriftlig projektformulering for det planlagte feltarbejde eller 

praktikforløb 
Prøveform Individuel 
Hjælpemidler Alle 
Forberedelsestid - 
Varighed inkl. bedømmelse - 
Omfang 10 sider á 2400 typeenheder = 24.000 typeenheder 
Bedømmelse Bestået/ikke bestået 
Censur Intern censur 
Vægtning  10 ECTS 
 
§ 37. Feltarbejde/Praktik (Fieldwork/traineeship) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med forløbet er, at den studerende samler erfaringer og opnår en indgående forståelse for 
etnografiske metoder og teknikker, samt demonstrerer, at han/hun er i stand til selvstændigt at indsamle og 
bearbejde et etnografisk materiale. Den samlede tid i felten skal mindst udgøre 4 måneder – forløbet aftales 
med den faglige vejleder. 
Feltarbejdet kan delvist eller i sin helhed udføres i praktiksammenhæng. Et praktikforløb foregår i 
tilknytning til en institution, virksomhed eller et projekt, hvor der udføres fagligt relevant arbejde. Der kan 
f.eks. være tale om universiteter; forskningsinstitutioner (herunder museer); forskningsprojekter; private 
virksomheder; bistandsprojekter og -organisationer; statslige, amtslige eller kommunale institutioner. Den 
studerendes opgave under opholdet skal indeholde væsentlige etnografiske undersøgelseselementer. Fagligt 
kvalificeret vejledning under forløbet ved værtsinstitutionen skal sikres. Forløbet skal aftales med og 
godkendes af en faglig vejleder og af studienævnet på baggrund af en praktikaftale. Aftalen er en aftale 
mellem den studerende og praktikstedet. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Feltarbejdet/praktikforløbet skal demonstrere, at den studerende selvstændigt og evt. i samarbejde med andre 
er i stand til fagligt forsvarligt at indsamle et etnografisk materiale, i forhold til den relevante antropologiske 
problemstilling.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
Forudsætning for at aflægge eksamen er udførelse af et etnografisk feltarbejde, selvstændigt eller i 
praktiksammenhæng af en varighed på samlet mindst 4 måneder.  
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Rapporten skal indeholde følgende: 
• en klar identificering af feltarbejdets/praktikforløbets overordnede problemstilling 
• en redegørelse for, hvorledes den studerende metodisk og analytisk har gennemført 

feltarbejdet/praktikforløbet  
• en redegørelse for forholdet mellem gennemførelsen af feltarbejdet/praktikforløbet og det på forhånd 

skitserede projekt  
• en kort beskrivelse af det indsamlede materiale 
• en redegørelse for arbejdsdelingen mellem de deltagende studerende, hvis opgaven skrives af flere 

studerende i fællesskab 
 
Der vedlægges til orientering den oprindelige feltforberedelse (eksamensopgaven fra disciplinen 
Feltforberedelse) til rapporten. Hvis feltarbejdet (delvist) blev udført i praktiksammenhæng, vedlægges til 
orientering desuden praktikkontrakten, bekræftelse på opholdets gennemførelse og evt. andet materiale, den 
studerende har udformet/medvirket til udformningen af. 
Alt materiale som er vedlagt til orientering vil ikke indgå i selve bedømmelsen. 
 
Prøven aflægges som Fri, skriftlig hjemmeopgave 
Prøveform Individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre 

studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering 
og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Max. 3 
studerende pr. opgave 

Hjælpemidler Alle 
Forberedelsestid - 
Varighed inkl. bedøm. - 
Omfang Max. 20 sider á 2400 typeenheder = 48.000 typeenheder (eksklusive 

bilag/vedlagt materiale etc.) pr. studerende.  
Bedømmelse Bestået/ikke bestået 
Censur Intern censur 
Vægtning  30 ECTS 
 
§ 38. Modulet ’Speciale’ består af følgende disciplin: 

• Speciale 
 
§ 39. Modulet ’Speciale’ giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Være i stand til selvstændigt at lave en dyberegående analyse, vurdering og refleksion over et komplekst 

antropologisk emne, normalt baseret på materiale/data indsamlet under eget feltarbejde eller praktik 
• Have et indgående kendskab til den for emnet relevante litteratur, for efterfølgende i eget projekt at være 

i stand til at analysere og vurdere de centrale antropologiske teorier, problemstillinger og debatter    
• Have indgående viden om og færdigheder i skriftlig kommunikation af et produkt af høj empirisk og 

teoretisk kompleksitet i en akademisk sammenhæng   
 

Kompetencer  
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
• Være i stand til på højere fagligt niveau at anvende videnskabelig metode og teori i arbejdet med et 

specifikt, afgrænset antropologisk emne 
• Være i stand til at sammensætte og fremstille et videnskabeligt argument, samt kritisk at forholde sig til 

valg af metode og teoretisk grundlag 
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• Være i stand til at arbejde projektorienteret, herunder at kunne tilrettelægge og udføre projektarbejdet 
under hensyntagen til tidsmæssige og andre ressourcer 

 
§ 40. Speciale (Thesis) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Arbejdet med specialet har til formål at give den studerende mulighed for at udføre en detaljeret analyse, 
samt reflektere over et antropologisk emne, normaltvist med udgangspunkt i materialet indsamlet under 
feltarbejde/praktikforløbet. Desuden skal arbejdet med specialet give et indgående kendskab til den for 
emnet relevante litteratur, og sikre en grundig analyse, refleksion og diskussion af relevante antropologiske 
teorier, problemstillinger og debatter. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Specialet skal dokumentere den studerendes evne til at lave en grundig analyse, vurdering og refleksion over 
et komplekst antropologisk emne. Specialet skal yderligere dokumentere færdigheder i at anvende 
videnskabelige metoder i arbejdet med et afgrænset fagligt emne/problemstilling. Normalt tager specialet 
udgangspunkt i det empiriske materiale fremskaffet under feltarbejdet/praktikken.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Specialeemnet skal være godkendt af en faglig vejleder, som tildeles af studienævnet efter ansøgning. 
Specialet skal indeholde et resumé på tysk, engelsk, fransk eller spansk i et omfang på max. 3600 
typeenheder. I bedømmelsen af opgavebesvarelsen vægtes det faglige indhold tungest, mens resuméet indgår 
modificerende. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog (hvilket kræver dispensation), bortset fra norsk 
og svensk, kan resuméet skrives på dansk.     
 
Prøven aflægges som Fri skriftlig hjemmeopgave med efterfølgende dialog 
Prøveform Individuel 
Hjælpemidler Alle 
Forberedelsestid - 
Varighed inkl. bedømmelse Dialog: 60 min. 
Omfang Vejledende omfang på 80 sider á 2400 typeenheder = 192.000 typeenheder 

(eksklusive resumé, bilag/vedlagt materiale etc.) dog max. 100 sider á 2400 
typeenheder = 240.000 typeenheder (eksklusive resumé, bilag/vedlagt 
materiale etc.) 

Bedømmelse 7-trinsskala 
Censur Ekstern censur 
Vægtning  30 ECTS 
 
§ 41. Modulet ’Tematisk og Regional Specialisering’ består af følgende discipliner: 

• Valgfag 1 
• Valgfag 2 

 
§ 42. Gennem modulet ’Tematisk og Regional Specialisering’ får de studerende mulighed for at tone deres 
kandidatuddannelse i en bestemt faglig retning, herunder inddrage andre fagområder, og dermed skærpe den 
individuelle kompetenceprofil.  
Hvis modulet tages på Antropologi og Etnografi giver det de studerende mulighed for at opnå følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
 
 
 
 



 14

Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Være i stand til at tilegne sig en specifik og dyberegående regional, metodisk og/eller teoretisk viden 

inden for afgrænsede antropologiske felter 
• Gennem et udvidet kendskab til konkrete antropologiske/empiriske undersøgelser være i stand til at opnå 

viden om mindst 1 specifik region 
• Være i stand til at analysere, reflektere og vurdere udvalgte aktuelle problemstillinger og nyere 

teoriretninger inden for valgfagets interesseområde   
• Selvstændigt være i stand til at skabe overblik over den for problemstillingen relevante litteratur, for 

efterfølgende kritisk at vurdere de fundne kilder  
 
Kompetencer  
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
• Være i stand til at inddrage et dybere teoretisk, metodisk og/eller regionalt kendskab i udarbejdelse af en 

kompleks videnskabelig problemstilling 
• Selvstændigt og hurtigt være i stand til at opnå indsigt i og skabe overblik over den aktuelle forskning og 

litteratur inden for et specifikt emneområde, metodiske teorier og/eller region i verden   
 
Hvis de studerende vælger at inkorporere andre fagligheder under modulet ’Tematisk og Regional 
Specialisering’, giver det dem mulighed for at opnå følgende generelle kvalifikationer og kompetencer: 
  

• Kunne reflektere over forskellige fagområders tilgang til faglige problemstillinger og videreudvikle 
egen faglig profil med metoder, teorier og analyseredskaber fra andre fagområder. 

• Kunne inddrage forskellige vidensområder i løsningen af faglige problemstillinger og dermed opnå 
ny forståelse af et givet fænomen.  

• Kunne belyse et emne fra flere forskellige faglige perspektiver og reflektere over perspektivets 
betydning for emnets afgrænsning og den producerede viden. 

• Kunne indgå i tværfagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og kompetenceprofiler 
og bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden for andre fagområder 

 
§ 43. Valgfag 1 (Optional Subject 1) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen giver den studerende et kendskab til teoretisk, metodisk og/eller empirisk afgrænsede 
problemstillinger, samt giver den studerende indsigt i de for emnet relevante teorier, debatter og 
analytiske/metodiske tilgange.  
Valgfag 1 giver den studerende mulighed for at lave en tematisk, metodisk og/eller regional specialisering i 
forhold til hans/hendes kommende studieforløb (herunder specielt feltarbejdet eller praktikken).   
  
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal erhverve sig indsigt i specifikke teoridannelser, problemstillinger og/eller metodiske 
tilgange inden for forskellige emnefelter. Der lægges vægt på, at den studerende opnår forståelse af de 
enkelte teoriers og/eller metoders omsætning til konkrete analyser af samfund og kultur, samt hvilke 
konsekvenser en bestemt analysemetode har for det endelige resultat.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
Den til opgaven udarbejdede litteraturliste skal indeholde mindst 7 titler, der ikke indgår i undervisningens 
læseplan og som belyser nye vinkler af de udvalgte problemstillinger. 
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Prøven aflægges som Fri skriftlig hjemmeopgave 
Prøveform Individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med 

andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Max. 3 studerende pr. opgave. 

Hjælpemidler Alle 
Forberedelsestid - 
Varighed inkl. bedømmelse - 
Omfang Max. 15 sider á 2400 typeenheder = 36.000 typeenheder pr. studerende  
Bedømmelse 7-trinsskala 
Censur Intern censur 
Vægtning  10 ECTS 
 
§ 44. Valgfag 2 (Optional Subject 2) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen giver den studerende et kendskab til teoretisk, metodisk og/eller empirisk afgrænsede 
problemstillinger, samt giver den studerende indsigt i de for emnet relevante teorier, debatter og 
analytiske/metodiske tilgange.  
Valgfag 2 giver den studerende mulighed for at lave en tematisk, metodisk og/eller regional specialisering i 
forhold til hans/hendes kommende studieforløb (herunder specielt feltarbejdet eller praktikken).   
  
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal erhverve sig indsigt i specifikke teoridannelser, problemstillinger og/eller metodiske 
tilgange inden for forskellige emnefelter. Der lægges vægt på, at den studerende opnår forståelse af de 
enkelte teoriers og/eller metoders omsætning til konkrete analyser af samfund og kultur, samt hvilke 
konsekvenser en bestemt analysemetode har for det endelige resultat.  
Valgfag 2 skal adskille sig tematisk, teoretisk eller metodisk fra Valgfag 1. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
Den til opgaven udarbejdede litteraturliste skal indeholde mindst 7 titler, der ikke indgår i undervisningens 
læseplan og som belyser nye vinkler af de udvalgte problemstillinger. 
 
Prøven aflægges som Fri skriftlig hjemmeopgave 
Prøveform Individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre 

studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering 
og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Max. 3 
studerende pr. opgave. 

Hjælpemidler Alle 
Forberedelsestid - 
Varighed inkl. bedøm. - 
Omfang Max. 15 sider á 2400 typeenheder = 36.000 typeenheder pr. studerende  
Bedømmelse 7-trinsskala 
Censur Intern censur 
Vægtning  10 ECTS 
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Kapitel 10: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 45. Ordningen træder i kraft 1. september 2005 
 
§ 46. Oversigt over meritoverførsel fra hhv. Kandidatordning af 1997 og Magisterkonferensordning af 1998 
under 95-bekendtgørelsen til denne ordning. 
Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne studieordning i henhold 
til nedenstående: 
 
Meritmuligheder fra 1997-kandidat til 2005-kandidat 
 1997 KANDIDAT ECTS  2005 KANDIDAT ECTS 

Centrale etnografiske debatter 30  Centrale antropologiske debatter 20 
Emneområde 1 15  Valgfag 1 10 
Emneområde 2 15  Valgfag 2 10 
Etnografisk metode og feltøvelse 25  Etnografisk metode  10 
Specialekurser 5    
Speciale 30  Speciale 30 
   Feltforberedelse 10 

A linjen 

   Feltarbejde/Praktik 30 
   Centrale antropologiske debatter 20 
   Valgfag 1 10 
   Valgfag 2 10 
Etnografisk metode og feltøvelse 25  Etnografisk metode  10 
Specialekurser 5    
Speciale 30  Speciale 30 
Regional og tematisk feltforberedelse 
og projektformulering 

10  Feltforberedelse 10 

B linjen 

Feltarbejde 50  Feltarbejde/Praktik 30 
 
Meritmuligheder fra 1998-konferens til 2005-kandidat 
 1998 MAGISTERKONFERENS ECTS  2005 KANDIDAT ECTS 

   Centrale antropologiske 
debatter 

20 

   Valgfag 1 10 
   Valgfag 2 10 
Etnografisk metode og feltøvelse 25  Etnografisk metode  10 
Regional og tematisk feltforberedelse og 
projektformulering 

10  Feltforberedelse 10 

Feltarbejde 50  Feltarbejde/Praktik 30 
Teoretiske emneområder og temaer 
- kun praktik 

30  Feltarbejde/Praktik 30 

   Speciale 30 
Speciale 60    

 

Konferensforelæsning 5    
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005. 
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Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 21 stk. 1, § 26, § 32 stk. 2 og 3, § 35 stk. 2 og 3, § 36 stk. 
2, § 37 stk. 2 og 3, § 40 stk. 2 og 3, § 43 stk. 2 og 3 og § 44 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen august 
2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  


