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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen med samhällsvetenskapligt huvudområde, 60 hp i sociologi och Engelska B eller
motsvarande.
Programmets uppläggning

Programmet omfattar 52,5 hp obligatoriska kurser, 37,5 hp valbara kurser och 30 hp examensarbete. Valbara
kurser väljs i samråd med programsamordnare.
Programmet omfattar två års heltidsstudier. De första två terminerna utgörs till stor del av obligatoriska kurser
som fördjupar tidigare kunskaper i kvantitativa sociologiska metoder samt dessas relevans för olika typer av
sociologiska frågeställningar. Under det första året på programmet läggs genomgående stor vikt vid
kopplingen mellan teori, frågeställning, design och analys, och programmets kurser är i stor utsträckning
uppbyggda kring övningar där dessa kopplingar direkt och indirekt belyses. Studenter bör därför ha
förkunskaper i regressionsanalys.
Första terminen inleds med en kurs som introducerar till fältet samt det statistiska analysprogram som i stor
utsträckning kommer att användas i de olika kurserna. Därefter följer en kurs där grundläggande moment i
hypotesformulering, design och mätning tas upp, särskilt i relation till olika demografiska begrepp. Därpå
följer antingen en kurs i systematiska forskningsöversikter inom ramen för evidensbaserat beslutsfattande
eller en kurs om hur val av forskningsområde inverkar på vilka metoder som används för att studera det.
Terminen avslutas med en kurs i social nätverksanalys.
Den andra terminen inleds med kursen i modern sociologisk teori på avancerad nivå, samt kursen Kvantitativ
samhällsvetenskaplig metod II. Därutöver läser studenterna valbara kurser som möjliggör ämnesmässig
profilering.
Programmets tredje termin erbjuder likaså studenten möjlighet till en ämnesmässig och/eller metodmässig
profilering. Denna termin ingår även den obligatoriska kursen Forskningsmetodik, 7,5 hp, där uppsatsarbetet
förbereds och handledare utses. Den tredje termin kan efter överenskommelse helt eller delvis bestå av kurser
på avancerad nivå som ges vid annan institution/annat centrum vid Stockholms universitet, eller kurser på
avancerad nivå vid annat svenskt eller utländskt universitet. Det är rekommenderat att kurser väljs i samråd
med studierektor på avancerad nivå eller med handledare.
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Den fjärde terminen utgörs av masteruppsatskursen i sociologi, då studenten självständigt utför ett
forskningsarbete som redovisas i en uppsats.
Undervisningen bedrivs på engelska.
Mål

Programmet syftar till att ge studenten hög förmåga att självständigt använda sociologisk teori och metod för
att analysera samhällsrelaterade frågeställningar.
Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan. Efter
att ha genomgått programmet skall studenten:
Kunskap och förståelse
- Visa väsentligt fördjupad kunskap och förståelse om centrala sociologiska teorier, samt fördjupad insikt i
aktuellt sociologiskt forskningsarbete.
- Visa väsentligt fördjupad kunskap kring kvantitativa sociologiska metoder.
- Visa förmåga att analysera för- och nackdelar med olika metodval samt att tolka forskningsresultat och
argumentera kring dessas giltighet.
Färdigheter och kompetenser
- Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
- Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera sociologiskt relevanta
frågeställningar, kunna planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig undersökning med
sociologisk relevans inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera
detta arbete.
- Visa förmåga att i såväl nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper.
- Visa förmåga att söka, jämföra och kritiskt granska sociologisk litteratur relevant för en viss
frågeställning.
- Visa förmåga att genomföra saklig opposition av vetenskapliga texter och presentationer med sociologiskt
innehåll.
- Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsarbete, kvalificerat utrednings- och analysarbete
eller självständigt arbete i annan kvalificerad verksamhet där kvantitativa sociologiska metoder används.
Värderingar och förhållningssätt
- Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på sociologiskt orienterat forsknings- och
utvecklingsarbete.
- Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används.
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Kurser

Obligatoriska kurser.
Samtliga kurser är inom huvudområdet sociologi och är på avancerad nivå. Obligatoriska kurser utgörs av
52,5hp
Introduktion till kvantitativ forskningsdesign, 7,5 hp (alternativt kursen Introduktion, 7,5 hp)
Grundläggande demografisk metod, 7,5 hp
Systematiska översikter, 7,5 hp alt. Att undersöka samhället 7,5 hp
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Social nätverksanalys, 7,5 hp
Modern sociologisk teori, 7,5 hp
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod II, 7,5 hp
Forskningsmetodik, 7,5 hp
Masteruppsats i sociologi, 30 hp
Valbara kurser om 37,5 hp. Valbara kurser väljs i samråd med programsamordnare.
För att bli antagen till kursen Forskningsmetodik ska minst 22,5 hp från programmets första termin vara
godkända.
För att bli antagen till kursen Masteruppsats i sociologi 30 hp ska kursen Forskningsmetodik 7,5 hp vara
godkänd.
Examen

Programmet leder till filosofie masterexamen. Huvudområde för examen är sociologi.
Övrigt

Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade två studieåren, kan begära att
få slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Därvid gäller de begränsningar
som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.
Om kurser från grundnivå ska ingå (max 15 hp)i masterexamen ska dessa godkännas av programkoordinator.
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