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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen i ekonomisk historia, nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, statistik eller motsvarande;
Engelska B eller motsvarande.
Programmets uppläggning

Magisterprogrammet i demografi har mångvetenskaplig karaktär och kan innehålla kurser från andra
discipliner.
Programmet innehåller 45 högskolepoäng kurser och en magisteruppsats på 15 högskolepoäng. Programmet
startar med tre obligatoriska kurser i demografi, där demografiska metoder och demografisk teori inkluderas.
De övriga 22,5 poängen kan väljas fritt men 7,5 poäng behöver vara en kurs med demografisk inriktning.
Programmet avslutas med en magisteruppsats där en bihandledare kan bistå från en annan disciplin, men
huvudhandledaren bör ha demografisk kompetens.
Undervisningsspråk för de i utbildningsplanen namngivna kurserna är engelska. Övriga kurser ges på svenska
eller engelska.
Mål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan:
Övergripande mål:
Programmets mål är att förbereda studenterna för kvalificerat demografiskt utredningsarbete. Studenterna lär
sig att beskriva och analysera befolkningsutvecklingen i olika samhällskontexter och tidsepoker samt
förändringarna i befolkningsstrukturen med dess betingelser och konsekvenser som är viktiga för all
samhällsplanering och för förståelse för samhällens sätt att fungera. Således förbereder programmet förutom
en akademisk karriär även för arbete som exempelvis utredare eller analytiker på departement, kommuner och
olika myndigheter, eller som prognosmakare eller modellbyggare på något försäkringsbolag eller
undersökningsföretag.
Efter att ha genomgått programmet förväntas studenten kunna:
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Kunskaper och förståelse:
- Visa fördjupad kunskap och förståelse inom demografi, inbegripet överblick över området samt inblick i den
aktuella forskningen
- Koppla ihop teoretiska kunskaper och demografisk analysteknik för att belysa frågeställningen i en studie
- Tolka och förklara demografiska data samt kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat och diskutera
deras giltighet
Färdigheter och kompetenser:
- Planera och genomföra en vetenskaplig undersökning av demografisk relevans under handledning
- Självständigt identifiera och formulera relevanta demografiska frågeställningar och hypoteser
- Skriftligt och muntligt presentera demografisk kunskap och demografiska perspektiv
- Skriva och presentera rapporter om demografiskt relevanta frågor som också personer utan specialkunskaper
på området förstår
- Kunna arbeta självständigt och i grupp
- Visa färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan
kvalificerad verksamhet
Värderingar och förhållningssätt:
- Identifiera och hantera etiska frågor i demografisk forskning
- Visa förmåga att inom demografi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter
- Söka, jämföra och kritiskt granska demografiska data och litteratur relevanta för en viss frågeställning
- Jämföra och värdera grundläggande metoder som används i forskning om demografiska frågeställningar
- Genomföra saklig opposition av texter och presentationer med demografiskt innehåll
- Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används och
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling
Kurser

Följande kurser skall ingå i magisterprogrammet:
Demografikurser:
Befolkningsutveckling och social förändring 7,5 hp
Grundläggande demografisk metod 7,5 hp
Befolkningsprocesser 7,5 hp
Valfri demografikurs 7,5 hp
Valfri kurs i ämnesområdet från någon av de medverkande institutionerna (sociologi, kulturgeografi, statistik,
ekonomisk historia eller nationalekonomi) 7,5 hp
Valfri kurs inom relevant ämnesområde 7,5 hp
Magisteruppsats i demografi 15 hp
Samtliga obligatoriska kurser är på avancerad nivå
Tröskelkrav:
För att bli antagen till kursen Magisteruppsats i demografi 15 hp ska kurserna Befolkningsutveckling och
social förändring, Grundläggande demografisk metod samt Befolkningsprocesser vara godkända.
Examen

Programmet leder fram till en magisterexamen med huvudområde demografi.
Övrigt

Övergångsbestämmelser
Studerande som antagits till programmet och ej slutfört det inom det planerade studieåret kan begära att få
slutföra programmet inom två år efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Därvid gäller de
begränsningar som anges i kursplanen för de i utbildningen ingående kurserna.
Övriga i programmet medverkande institutioner
Förutom Sociologiska institutionen, som är programmets värdinstitution, medverkar följande institutioner (i
alfabetisk ordning): Ekonomisk-historiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Nationalekonomiska
institutionen, Statistiska institutionen.
Om kurser från grundnivå ska ingå (max 7,5 hp)i magisterexamen ska dessa godkännas av
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programkoordinator.
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