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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningsplan
Masterprogram i kritisk samhällsanalys
Programkod:

SALYS

Programmets
benämning:

Masterprogram i kritisk samhällsanalys
Master programme in critical social analysis

Högskolepoäng/ECTS: 120
Beslut om inrättande:

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten
för humaniora och samhällsvetenskap 2019-12-05 att gälla studenter
antagna från och med ht 2020.

Undervisningsspråk:

Svenska och engelska

Utbildningsnivå:

Avancerad

Examenskategori:

Generell masterexamen med möjlig avgång för magisterexamen

Behörighetskrav

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng. Lägst 90
hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom något av följande
ämnen: sociologi, socialpsykologi, socialt arbete, statsvetenskap,
genusvetenskap, kulturgeografi, antropologi eller samhällskunskap.
Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp ska ingå.
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B och gymnasiets Engelska kurs 6
eller A eller motsvarande.

Inledning
Masterprogrammet i kritisk samhällsanalys syftar till fördjupning inom sociologisk och
samhällsvetenskaplig analys, teorier och metoder. Olika sociologiska teoribildningar diskuteras
och jämförs kritiskt. Studenten lär sig avancerade insamlings- och analysmetoder inom såväl
kvalitativ, som kvantitativ metod. Programmet lägger särskilt fokus vid kritisk maktanalys,
tillämpad både i samhället i stort och inom organisationer. Det kritiska perspektivet handlar om att
se och beskriva sådant som annars tas för givet och förblir outtalat. Vetenskapligt arbete är
centralt i programmet och stor vikt läggs vid att kunna tillgodogöra sig, kritiskt granska och
presentera vetenskapliga studier.
Programmet passar för studenter som genomfört en samhällsvetenskaplig kandidatutbildning i
exempelvis samhällsanalys, statsvetenskap, socialpsykologi eller näraliggande ämnen. Efter
avslutat program kan studenter arbeta med kvalificerad utredning och analys, utvecklingsarbete
och forskning.
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Utbildningens mål
Masterexamen
Nationella mål
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.
Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det
självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om
studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på̊ avancerad nivå̊ om minst 15
högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande frän utländsk utbildning.
Magisterexamen
Nationella mål
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick
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över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att 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
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen 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.
Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Utbildningens upplägg
De två första terminerna inleds med kurser om sociologisk teori och metod. Ett särskilt fokus
läggs vid kritiska perspektiv och analysmetoder. Därutöver ges tematiska kurser med fokus på
maktfrågor. Under den första terminen ges en kurs om förhållandet mellan det globala och lokala,
liksom en kurs om motstånd och makt. Under den andra terminen kan studenten välja att skriva en
magisteruppsats och lämna programmet, eller fortsätta sina studier med sikte mot masterexamen.
Om studenten väljer den andra vägen, ges också under den andra terminen en kurs om
finansialisering, där ett sociologiskt perspektiv läggs på de senaste utvecklingstendenserna inom
den globala ekonomin, samt en kurs om miljösociologi. Under programmets tredje termin väljer
studenten att läsa valfria kurser på avancerad nivå, läsa kurser utomlands eller genomföra praktik.
Studenter ska själva leta upp praktikplats. Om studenten tidigare skrivit ett självständigt arbete om
15 hp på magisternivå, finns möjlighet att avsluta utbildningen med en kortare masteruppsats om
15hp.
Utbildningens innehåll
Det finns två utgångar från programmet; magisterexamen om 60 högskolepoäng (efter första året)
och masterexamen om 120 högskolepoäng (efter andra året).
Programmets studiegång (kurserna kan ha andra namn och ges i en annan följd än vad som anges
nedan)
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Magisterexamen
Termin 1
Sociologiska teorier, 7,5hp
Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning, 7,5hp
Glokala relationer, 7,5hp
Motstånd och social förändring, 7,5hp
Termin 2
Finansialisering, 7,5hp
Miljösociologi, 7,5hp
Sociologi IV, Examensarbete, 15hp
Masterexamen
Termin 1
Sociologiska teorier, 7,5hp
Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning, 7,5hp
Glokala relationer, 7,5hp
Motstånd och social förändring, 7,5hp
Termin 2
Finansialisering, 7,5hp
Miljösociologi, 7,5hp
Sociologiska teorier II, 7,5hp
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys, 7,5hp
Termin 3
Termin 3 är en valfri termin. Det innebär att studenten under denna termin själv väljer att läsa
valfria kurser på avancerad nivå, läsa vid lärosäte utomlands eller genomföra praktik. Hjälp att
bedöma hur väl en praktikplats eller utbildning platsar i studentens utbildningsprofil ges av lärare
och studievägledare.
Termin 4
Sociologi IV, V, Examensarbete, 30hp
Examensbenämning
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Sociologi
Degree of Master of Social Science (60 credits)
Major: Sociology
Filosofie masterexamen
Huvudområde: Sociologi
Degree of Master of Social Science (120 credits)
Major: Sociology
Tillgodoräknande av kurs
Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§ 6-8 efter prövning rätt att tillgodoräkna sig
tidigare studier.
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Övrigt
Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas
skyldigheter och rättigheter.

