
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Mastersprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi
om hållbar utveckling , 120 högskolepoäng
Master's Programme in Political Science: Environmental Governance and Behavior
, 120 credits

Programkod: S2SPE

Avancerad nivå / Second cycle

 

1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2020-10-01 (GU
2020/1036) att gälla från och med 2020-10-01, höstterminen 2021. 
Ansvarig institution/motsvarande: Statsvetenskapliga institutionen 
Medverkande institution/er:
Psykologiska institutionen 
 

2. Syfte 
Programmets syfte är att fungera som utbildningsplattform för studenter med siktet inställt på
en karriär inom det växande fältet styrning för miljö och hållbar utveckling. Fokus på lösningar
för att bryta olika typer av resursdegradering och överutnyttjande av ekosystemtjänster innebär
att programmet har en tillämpad ansats. Programmet bygger på ett forskningsorienterat
förhållningssätt som kräver läsning och diskussion av vetenskaplig litteratur, analys,
självständigt skrivande samt muntlig presentation och diskussion kring egna och andras
arbeten. Programmet lägger särskild vikt vid problemformulering och problemlösning, förmåga
till metodval och tillämpning, kritisk bedömning, samt förmågan att producera högkvalitativa
texter och rapporter i enlighet med akademiska principer. Programmet resulterar i kvalificerad
teoretisk, analytisk och metodologisk förmåga, som kan omsättas i policy-orienterade processer
om och för hållbar utveckling. Programmets huvudämne är statsvetenskap. Programmet ger
också behörighet till forskarstudier i statsvetenskap.  
 

3. Förkunskapskrav 
Behörig att antas till programmet är den som har: 
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● En kandidatexamen (180 hp) i statsvetenskap, psykologi, offentlig förvaltning,
nationalekonomi, företagsekonomi, humanekologi, kulturgeografi, eller motsvarande.

● Lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande.
Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. 
 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Filosofie masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap (Degree of
Master of Science (120 credits) with a major in Political Science).
Utbildningen leder till Politices masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap (Degree of
Master of Science in Political Science (120 credits) with a major in Political Science). 
Den som med godkänt resultat avslutat programmet får på begäran examensbevis för Politices
Masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap (120 credits) eller Filosofie Masterexamen
med huvudområdet Statsvetenskap. (Degree of Master of Science in Political Science (120
credits) with a major in Political Science), beroende på valet av kurs under modul 2 på termin 3. 
 

5. Mål 
Efter avslutad utbildning ska studenten, uppnått de mål som anges för aktuell examen i
Högskoleförordningen (SFS 1993:100, examensordningen, bilaga 2). 
 

Lokala mål 
Efter avslutad utbildning skall studenten 
 

Kunskap och förståelse 
● Visa en fördjupad kunskap om de centrala begreppen inom statsvetenskap för studiet av

miljö och hållbar utveckling.
● Visa en omfattande kunskap om de centrala begreppen inom psykologi för studiet av miljö

och hållbar utveckling.
● Visa en god kunskap om centrala natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv i studiet av

miljö och hållbar utveckling.
 

Färdighet och förmåga 
● Demonstrera en avancerad förmåga till kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur.
● Demonstrera en avancerad förmåga att självständigt producera texter i enlighet med

akademiska principer, inklusive korrekt citeringsteknik och referenshantering.
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
● Demonstrera en fördjupad förmåga att betrakta problem med resursdegradering och

överutnyttjande av ekosystemtjänster ur olika statsvetenskapliga och psykologiska
perspektiv.

● Demonstrera en fördjupad förmåga att identifiera lösningar till problem med
resursdegradering och överutnyttjande av ekosystemtjänster ur olika statsvetenskapliga och
psykologiska perspektiv.
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6. Innehåll och upplägg 
Varje student läser en kärnkurs i statsvetenskap, en obligatorisk kurs i forskningsmetod, två
fördjupningskurser i statsvetenskap, en kurs i miljöpsykologi, samt ytterligare en kurs i
forskningsmetod, alternativt en kurs i politisk psykologi. 
Programmet ges på helfart. 
För mer information om respektive kurs se kursplaner. 
Se programstruktur nedan. 
Se även bilaga. S2PSE per termin. 
 

7. Platsgaranti 
Studenter som antagits till programmet har generell platsgaranti till alla obligatoriska kurser
inom programmet under förutsättning att de 1) ansöker enligt angivna administrativa
procedurer, och 2) har slutfört kurser som ingår i förkunskapskravet. Studenter som antagits till
programmet har begränsad platsgaranti till de valbara kurserna inom programmet under
samma förutsättningar som ovan nämnts. 
 

8. Övergångsbestämmelser 
Inga. 
 

9. Övrigt 
Programmet ges på engelska. 
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 
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Mastersprogram i statsvetenskap:  

Politik och psykologi om hållbar utveckling 

 Modul 1 Modul 2 

Termin 1 
Höst 

Kärnkurs 

SK2121 Statsvetenskaplig analys 

(15 hp) 

Metodkurs  

SF2323 Tillämpade kvalitativa 

forskningsmetoder, problem och design 

(15 hp) 

eller 

SF2322 Tillämpade kvalitativa 

forskningsmetoder (15 hp) 

eller 

SF2324 Introduktion till tillämpad 

forskningsdesign och kvantitativa 

forskningsmetoder för samhällsvetare 

(15 hp) 

eller 

SF2321 Tillämpad statistisk analys (15 hp) 

Termin 2 
Vår 

Fördjupningskurs  

SK2223 Samhällsvetenskapliga 

miljöproblem: från allmänningarnas 

tragedi till de planetära gränserna. 

(15 hp) 

Fördjupningskurs 

SK2221 Miljöpolitik och institutioner 

(15 hp) 

Termin 3 
Höst 

Kärnkurs 

PX2151 Masterkurs i Miljöpsykologi 

(15 hp) 

Kärnkurs 

PX2116 Politisk Psykologi 

eller 

Metodkurs 

SF2323 Tillämpade kvalitativa 

forskningsmetoder, problem och design 

(15 hp) 

eller 

SF2322 Tillämpade kvalitativa 

forskningsmetoder (15 hp) 

eller 

SF2324 Introduktion till tillämpad 

forskningsdesign och kvantitativa 

forskningsmetoder för samhällsvetare 

(15 hp) 

eller 

SF2321 Tillämpad statistisk analys (15 hp) 

Termin 4 
Vår 

Uppsatskurs 

SK2532 Masteruppsats (30 hp) 

 


