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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:

Kandidatexamen i sociologi eller motsvarande•
Svenska B/Svenska 2 och 3 och Engelska A/Engelska 5 eller motsvarande•

Programbeskrivning
Studenter ska efter masterprogrammet ha färdigheter och kunskaper att kunna 
genomföra avancerade samhällsanalyser och självständigt kunna genomföra 
kvalificerade utrednings- och utvärderingsuppdrag. Dessutom ska studenten kunna 
utföra avancerade samhällsanalyser genom att vara väl förtrogen med sociologisk 
metod- och teoriarsenal.

Mål
Examensmål enligt Högskoleförordningen 
 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall 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, och

•

visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.•

Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall 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, och

•

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 skall 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.

•

Programspecifika mål 
Efter genomgånget program ska studenten kunna

med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och utföra en 
forskningsuppgift med relevans för teoribildningen på området och den valda 
problemställningen, och

•

självständigt författa och försvara ett vetenskapligt självständigt arbete som ger 
ett bidrag till kunskap på området.

•

göra bedömningar av eget och andras forskningsarbete med hänsyn tagna till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

•

Innehåll och struktur
Programmet är placerat vid fakulteten för samhällsvetenskap. För programmet finns 
enprogramledare som ansvarar för programmets administration, organisation och 
kvalitetsutveckling. 
 
Programöversikt 
Masterprogrammet omfattar motsvarande fyra terminers helfartsstudier och avslutas 
med ett självständigt arbete. Programmet ges vid campus Växjö. Programmet erbjuder 
kurser på avancerad nivå inom centrala områden för sociologi som ämne, med fokus på 
teoribildning, forskningsmetodik och vetenskapshistoria samt kurser i aktuella 
sociologiska forskningsområden. År 1 omfattar två kurser i forskningsmetodik, 
sammanlagt motsvarande 15 högskolepoäng. Därutöver ingår kurser i sociologiska 
teorier, motsvarande 22,5 högskolepoäng och en fördjupningskurs i kvalitativ metod på 
7,5 högskolepoäng, År 1 avslutas med ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng. År 
2 omfattar kurser i aktuella sociologiska forskningsområden motsvarande 45 
högskolepoäng. Kursernas inriktning och inbördes ordning kan växla mellan olika läsår. 
Läsår 2 avslutas med ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng. Studietakten på 
programmet är helfart men samtliga kurser, utom kurserna för självständiga arbeten 



vilka avslutar både år 1 och år 2, läses parallellt. De båda metodkurserna under termin 1 
har engelska som undervisningsspråk. Övriga kurser ges på svenska. 
Förkunskapskrav finns för kurser inom programmet. Vilka förkunskapskraven är 
specificeras i respektive kursplan. 
 
Kurser i programmet 
År 1 
Termin 1  
Modern sociologisk teori och analys i samspel, 7,5 hp (A1N)* 
Sociologins klassiker och historia, 7,5 hp (A1N)* 
Kvalitativa metoder i samhällsvetenskaper I, 7,5 hp (A1N)* 
Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaper I, 7,5 hp (A1N)* 
Termin 2 
Kultursociologi, 7,5 hp (A1N)* 
Etnografisk metod, 7,5 hp (A1F)* 
Självständigt arbete i sociologi, 15 hp (A1E)* 
 
År 2 
Termin 3 
Valbara kurser, 30 hp.* Kurserna är på vardera 7,5 hp. Exempel på kurser kan vara 
Migration, tid och temporalitet, Institutionella perspektiv på organisationer - struktur, 
kultur, process, Feministiska perspektiv, Relationell sociologi: sociala nätverk och 
sociala mekanismer, Utbildningssociologi och Att skriva forskningsöversikt och 
projektplan. Utbud och inbördes ordning varierar från år till år. 
Termin 4 
Valbara kurser, 15 hp.* Kurserna är på vardera 7,5 hp. För exempel på kurser som kan 
ges, se ovan under år 2, termin 3. 
Självständigt arbete i sociologi, 15 hp (A2E)* 
 
(*kurser inom huvudområdet) 
 
Samhällsrelevans 
Kärnan i sociologiämnet är att analysera och förstå samhället och samhällsutvecklingen. 
Programmet förmedlar teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter som är 
centrala för analys och förståelse av det moderna samhällets omvandlingar. De nya 
sociologiska analyser, som programmets studenter därigenom kommer att bidra med, 
kan återföras till samhället i form av uppsatsarbeten och deltagande i samhällsdebatten, 
men också genom att genomsyra studenternas framtida eller nuvarande arbetsplatser 
och arbetsuppgifter. 
 
Internationalisering 
Masterprogrammet i sociologi ger studenten kunskaper som är väsentliga för 
orientering i en globaliserad värld. Kurserna omfattar teoribildningar, metoder och 
tillämpad forskning med stark internationell anknytning. Metodkurserna under år 1 
innebär samläsning med internationella studenter. 
Under utbildningen ges de studerande möjligheter till utlandsstudier och utlandspraktik. 
Kurser kan, efter samråd med programledare och inom ramen för utbildningsplanen, 
ersättas med studier vid något utländskt lärosäte. 
De studerande erbjuds att ta del av de avtal med utländska lärosäten som finns inom 
Linnéuniversitetet. 
 
Perspektiv i utbildningen 
Hållbar utveckling 



I programmet behandlas perspektiv, teorier och metoder, med vilkas hjälp studenten 
kan analysera samhällsföreteelser av relevans för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbar utveckling – inklusive frågor om resurser, resursfördelning och ojämlikhet. 
 
Lika villkor 
Vid Linnéuniversitetet används termen Lika villkor som administrativt paraplybegrepp 
för ”mångfald, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet”. Vart och ett 
av dessa områden berör frågor om sociala kategorier och social skiktning. 
Sociologiämnet undersöker, som ett av sina centrala studieobjekt, orsakerna till och 
effekterna av sådana sociala skiktningslinjer, lokalt lika väl som globalt. Programmet 
tillhandahåller sådana begreppsliga, teoretiska och metodologiska redskap som 
studenten behöver för att upptäcka, förstå och förklara strukturella, kategoriella och 
relationella former av skiktning och utestängning samt deras samhälleliga och sociala 
konsekvenser. 
 
Breddat kunskapsperspektiv (bildning) 
Sociologiämnet har en levande relation till samhällsvetenskapens och 
samhällsfilosofins klassiska frågor. I programmet får studenten därför, vid sidan av att 
tillägna sig aktuell forskning och vetenskaplig praktik, också möta klassiska arbeten 
inom och utom den snävare moderna sociologidisciplinen. 
Bildningsperspektivet syftar också till att de studerande utvecklar ett kritiskt och etiskt 
förhållningssätt till andra och aktuella vetenskapsområden. Ett flertal av kurserna 
behandlar teman som angränsar andra vetenskapsområden. 
 
Entreprenöriellt förhållningssätt 
Programmet tillhandahåller generella kompetenser som kommunikation, 
initiativförmåga och reflekterat förhållningssätt som är väsentliga för samhällsanalys på 
olika nivåer och ger en grund för förändring och utveckling. I utbildningen ges de 
studerande redskap för och tillfällen att reflektera över hur ett entreprenöriellt 
förhållningssätt, respektive de institutionellt burna föreställningarna om ett sådant, 
inverkar på professionell yrkesutövning och på samhällslivet i stort.

Kvalitetsutveckling
Fakultetsstyrelsen på fakulteten för samhällsvetenskap har det övergripande ansvaret 
för kvaliteten i utbildningen, och organiserar det systematiska kvalitetsarbetet för 
uppföljning av helhet och progression genom programstudierna samt för att utveckla 
relevansen för avnämare och relationen till aktuell forskning. 
 
Studentinflytande sker främst via kurs- och programvärderingar, och även genom 
representation i fakultetsstyrelsen, beredningsorgan och programråd. I programrådet 
ingår, förutom programledare och lärarrepresentanter, även studeranderepresentanter. 
Studenternas synpunkter bildar underlag för såväl styrelsens som programrådets 
kvalitetsarbete. Kurs- och programvärderingar utförs i olika former och diskuteras i 
programrådet. Sammanställningar av olika värderingar finns tillgängliga vid 
universitetet tex på programmets programrum på MyMoodle, eller via SurveryReport.

Examen
Efter avklarade studier som motsvarar de fordringar som finns angivna i 
Högskoleförordningens examensordning samt i den lokala examensordningen för 
Linnéuniversitetet kan studenten ansöka om examen. De som fullföljt Sociologi, 
masterprogram, 120 hp kan erhålla följande examen: 
 
Filosofie masterexamen 
(Huvudområde: Sociologi) 



Master of Science (120 credits) 
(Main field of study: Sociology) 
 
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset 
följer Diploma Supplement (engelska). 
 
Kurser som getts tidigare vid samma programkod, SASO2, kan också ingå i 
programmets examen och ersätter då kurs med likvärdigt innehåll.


