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Masterprogrammet i sociologi syftar till att fördjupa kunskaper och färdigheter som
studenterna förvärvat under utbildningen på grundnivå. Studenterna lär sig att självständigt
integrera och använda sociologisk teori och samhällsvetenskapliga metoder för att beskriva,
tolka och förklara komplexiteten i det mänskliga handlandet, olika sociala situationer och
sociala processer. Programmet skall ytterligare utveckla de studerandes kompetenser för att leda
bl. a. olika utvärderingar, analyser och tolkningar av datamaterial, t.ex. inom offentlig sektor,
näringsliv eller inom civilsamhällets olika områden. Programmet skall också vara förberedande
för att kunna söka forskarutbildning i Sverige eller utomlands. 
Följande inslag betonas särskilt: 

● En bred kombination av allmänna färdigheter och kvalificerade sociologiska kunskaper om
sociala relationer och sociala processer.

● En stark koppling mellan programmets kurser och den pågående forskningen på
institutionen.

● Ett starkt fokus på både kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder,
omfattande 30 högskolepoäng.

● Planering och genomförandet av ett självständigt arbete 30 högskolepoäng i form av
antingen en vetenskaplig artikel eller en vetenskaplig rapport med orientering mot
fältet/praktiker.

● Möjligheten till studier utomlands (30 högskolepoäng) eller verksamhetsförlagt
projektarbete (15 högskolepoäng).
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Behörig att antas till Masterprogrammet i Sociologi är den som har uppnått fordringarna för
kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs Engelska
B/Engelska 6 med minst betyget godkänt, eller motsvarande. Övriga förkunskapskrav finns
dokumenterade i respektive kursplan. 
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Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor
i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på
grundnivå, 

● ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper,

● utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer, och

● utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

  
Efter genomgånget program förväntas studenten ha uppnått följande mål: 
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● Visa bred kunskap och förståelse om sociologiska begrepp, teorier och perspektiv och deras
tillämpningar på sociala företeelser, och väsentligt fördjupade kunskaper inom valda delar
av sociologisk teori samt inom aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för
sociologi.

● Visa bred metodkunskap och kunna redogöra för vetenskapliga utgångspunkter, begrepp,
tekniker, principer och teorier om datainsamling (både kvalitativ och kvantitativ),
bearbetning och analys.
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● Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera sociologisk kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa samhälleliga företeelser, sociala frågeställningar och
situationer även med begränsad information.

● Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera relevanta
sociologiska frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen.
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● Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för
att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
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● Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt
sakligt redogöra för och diskutera egna och andras slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.

● Visa förmåga att problematisera och utvärdera egna och andras sociologiska tolkningar
och analyser.

● Visa förmåga att värdera och reflektera över relevanta vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete.

● Visa insikt om sociologins möjligheter och begränsningar och den sociologiska expertisens
föränderliga roll i samhället.

● Visa förmåga att värdera och reflektera över sociologisk kunskap och expertis i förhållande
till andra kunskap- och förståelseformer, t. ex. andra vetenskapliga discipliner och
vardagskunskap.

● Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling

¬
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Programmet omfattar dels fem obligatoriska kurser, dels valfria kurser om totalt 30 hp.
Följande kurser är obligatoriska: Sociologiska analyser och nya utmaningar, 15 hp, Social
förändring, 15p, Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, 15 hp, Tillämpad statistisk analys,
15 hp, alternativt Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa
forskningsmetoder för samhällsvetare, 15 hp, och Examensarbete för master i sociologi, 30 hp.
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap erbjuder valfria kurser i termin två om
sammanlagt 30 hp. Programmet ges på helfart. 
Termin 1 
SC2101, Sociologiska analyser och nya utmaningar, 15 hp, kärnkurs 
SF2322, Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, 15 hp, metodkurs 
Termin 2 
Valfria kurser, 30 hp 
Termin 3 
SC2205, Social förändring, 15 hp, fördjupningskurs 
SF2321, Tillämpad statistisk analys, 15 hp, metodkurs, alternativt SF2324, Introduktion till
tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare, 15 hp,
metodkurs 
Termin 4 
SC2501, Examensarbete för master i sociologi, 30 hp, självständigt arbete 
�
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Student som i föreskriven takt följer programmet har platsgaranti till samtliga i
utbildningsplanen angivna obligatoriska kurser (inkluderat platsgaranti till ett urval av kurser
under den valfria kvoten under termin 2), allt under förutsättning att studenten i fråga är
behörig till respektive kurs. 
¬
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● Programmet har engelska som undervisningsspråk.
● Inom programmets kurser förekommer obligatoriska övningar, exkursioner och

fältarbeten.
● I förekommande fall kan del av undervisningen ske på annan ort, t ex under den valbara

terminen År 1, samt i de fall student i överenskommelse med kursansvarig och handledare
väljer att skriva sitt examensarbete på annan ort i Sverige eller utomlands.

● Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet
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