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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen inom samhällsvetenskap, biologi, folkhälsovetenskap eller motsvarande, Engelska 6,
Matematik 3b, 3c eller motsvarande.
Programmets uppläggning

Då masterprogrammet i demografi är av mångvetenskaplig karaktär består det av flera moduler som ingår i
varandra. Studenterna behöver inte läsa alla kurser av en modul i tät följd, men alla av modulens kurser skall
tas under programmets två år.
Den första modulen är demografikurser, som är obligatoriska för alla studenter. Modulen utgör ungefär en
tredjedel av programmet (37,5 högskolepoäng), där demografiska metoder och demografisk analysteknik
studeras i två av fem kurser.
Den andra modulen omfattar kurser i något av de huvudområden som medverkar i programmet. Kurser inom
denna modul väljs i samråd med programsamordnarna. För övrigt utgör denna modul också nästan en
tredjedel av programmet (37,5 högskolepoäng) varav 15 poäng tas på metodkurs (där det även ingår
skrivningen av ett förarbetet till uppsats) och resten på valbar kurser. Därmed måste minst 30 poäng i
programmet tas på kurser i metod och analysteknik (15 poäng i demografimodulen och 15 poäng i den andra
modulen).
Den tredje modulen inkluderar kurser i andra huvudområden, i första hand kurser som ges av de medverkande
institutionerna i masterprogrammet. 15 till 30 poäng kan tas i denna modul, beroende på kursval i den andra
modulen.
Den fjärde och sista modulen är det självständiga arbetet på 30 högskolepoäng, som motsvarar en termins
heltidsstudier. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom demografi. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än
30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på
avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom demografi eller motsvarande från utländsk utbildning.
Mål

Övergripande mål:
Programmets mål är att förbereda studenterna för kvalificerat demografiskt utredningsarbete. Studenterna lär
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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.
Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan:
Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten
- 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 frågeställningar, att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som 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 sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
- 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

Obligatoriska kurser
Alla obligatoriska kurser är inom huvudområdet demografi och är på avancerad nivå.
Befolkningsutveckling och social förändring 7,5 hp
Grundläggande demografisk metod 7,5 hp
Befolkningsprocesser 7,5 hp
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata 7,5 hp
Forskningsmetodik 7,5 hp
Självständigt arbete 30 hp
Övriga kurser
Valbara kurser väljs i samråd med utbildningssamordnaren.
Valbara demografikurser 22,5 hp
Valbara kurser 30 hp
Det finns också möjlighet att göra en praktikkurs om 7,5 eller 15 hp
Examen

Programmet leder fram till en masterexamen inom huvudområdet demografi.
Övrigt

Övergångsbestämmelser
Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom det planerade 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.
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Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Om kurser från
grundnivå ska ingå (max 15 hp) i masterexamen ska dessa godkännas av programkoordinator.
Tröskelregler:
För att bli antagen till Tvärvetenskaplig masteruppsats i demografi 30 hp ska kursen Forskningsmetodik 7,5
hp vara godkänd.
Övriga i programmet medverkande institutioner:
Förutom Sociologiska institutionen, som är programmets värdinstitution, medverkar följande institutioner (i
alfabetisk ordning): Ekonomisk-historiska institutionen, SU; Kulturgeografiska institutionen, SU;
Nationalekonomiska institutionen, SU; Statistiska institutionen, SU.
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