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inkluderat ett examensarbete omfattande 15
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- Sociologi: Examen på grundnivå omfattande minst 180
högskolepoäng med huvudområde sociologi eller
socialpsykologi, eller motsvarande.
- Statsvetenskap: Examen på grundnivå omfattande minst
180 högskolepoäng med huvudområde statsvetenskap,
eller motsvarande.
Inledning
Masterprogrammet i samhällsvetenskap riktar sig till studenter som önskar en
masterutbildning med utgång magister- eller masterexamen inom något av fakultetens
ämnen;
- Historia
- Kulturgeografi
- Socialt arbete
- Sociologi
- Statsvetenskap
Masterprogrammet innebär studier på avancerad nivå. Studierna bedrivs inom ett av
programmets huvudområden historia, kulturgeografi, socialt arbete, sociologi eller
statsvetenskap. I programmet ingår både obligatoriska och valfria kurser vilket ger
möjlighet till både fördjupning och breddning (se strukturdiagram i bilaga och på
programmets hemsida). Varje ämne erbjuder kurser i ämnesspecifika frågor, teorier och
metoder, samtidigt som kurser inom andra i programmet ingående ämnen erbjuder
breddande perspektiv och förståelse för samhällsvetenskaplig analys. Programmets
kombination av ämnesteoretisk fördjupning och samhällsvetenskaplig breddning
erbjuder en god grund för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor för att
kunna göra avancerade analyser av samhälleliga frågor och komplexa samhällsproblem
utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv med ämnesförankring. På så vis är
utbildningen relevant både för studenter som vill arbeta med kvalificerade självständiga
utrednings- och handläggningsarbeten, utvecklingsarbeten och inom projekt- och
arbetsledning samt för studenter som vill fortsätta sina studier på forskarnivå. Nedan
beskrivs de olika huvudinriktningarnas huvudsakliga fokus.
Inom huvudområdet historia betonas olika former av historiebruk och kulturarvsfrågor.
Inriktningen ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper inom
kulturhistoria och manövrerar i ett internationellt och föränderligt tvärvetenskapligt
kunskapsområde där såväl individuella som kollektiva handlingsformer och
föreställningar ger ytterligare perspektiv på identitetsfrågor och interkulturalitet.
Studierna fördjupar förståelsen av hur historiska perspektiv samverkar med tolkningen
av vår samtid och våra förväntanshorisonter. Stor vikt läggs vid praktik, projektarbete
och mentorskap med inriktning på den del av arbetsmarknaden som utgör eller
anknyter till historiebruks- och kulturarvsområdet vilket öppnar upp för olika typer av
yrkesval inom ett relativt brett yrkesområde där identitetsfrågor och interkulturella
perspektiv är närvarande. Studierna betonar självständig kritisk analys och
värderingsförmåga samt självständighet i planering, genomförande och redovisning av
en ämnesteoretiskt och metodologiskt väl förankrad vetenskaplig studie.
Inom huvudområdet kulturgeografi studeras komplexa samspel mellan människa,
samhälle och miljö/jorden på olika skalnivåer; lokalt, regionalt, globalt.
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Kulturgeografiämnet erbjuder bred och fördjupad kunskap om hur materiella, sociala
och föreställda världar skapas och förändras ur ett rumsligt perspektiv. Studier av
globaliseringsprocesser, urbanisering och planering, mobilitet, kultur och identitet
studeras från olika perspektiv, så som makt, fördelningspolitiska och
jämlikhetsperspektiv, liksom utifrån olika rumsliga förståelsemodeller. Studier på
avancerad nivå ger fördjupade kunskaper om ämnets idétraditioner, teorier,
begrepp och kulturgeografiska metoder för att förstå, belysa och analysera
världen. Studierna betonar självständig kritisk analys och värderingsförmåga samt
självständighet i planering, genomförande och redovisning av en ämnesteoretiskt och
metodologiskt välförankrad vetenskaplig studie.
Inom huvudområdet socialt arbete betonas självständigt forsknings- och
utredningsarbete samt självständig analys. Studierna syftar till ytterligare fördjupningar
av kunskaper inom socialt arbete och sociala problem på individnivå, grupp- och
samhällsnivå. Studierna syftar också till fördjupad förståelse för människobehandlande
organisationer. Inriktningen mot socialt arbete har huvudsakligt fokus på social
utsatthet och marginalisering.
Inom huvudområdet sociologi betonas självständigt forskningsarbete och självständig
analys. Studierna syftar till fördjupad förståelse och analys av mänskliga relationer på
individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. I kurserna betonas både ett
maktperspektiv och betydelsen av organisationer och organisering i olika situationer.
Den regionala och globala kontextens betydelse för människors livsvillkor och
livskvalitet ägnas också uppmärksamhet. Masterutbildningens sociologiska kurser
syftar till ytterligare fördjupning av kunskaper inom centrala sociologiska områden
samt en fördjupning av förmågan att identifiera och analysera sociala förhållanden på
olika nivåer.
Inom huvudområdet statsvetenskap betonas politisk organisering och politiska
processer på lokal, regional och global nivå. Inriktningen mot statsvetenskap syftar till
ytterligare fördjupning av kunskaper om politikvetenskapliga begrepp och
teoritraditioner. Studierna erbjuder fördjupning kring begrepp och frågeställningar
aktuella inom internationell politik, offentlig politik och förvaltning, politisk teori,
policyanalys samt i relationen mellan genus och politik. Vidare betonas vetenskapens
möjligheter och begränsningar samt dess roll i politik och samhälle. Studierna syftar till
en fördjupad förmåga till förståelse och analys av politik och politisk organisering.
Studier på avancerad nivå ger således fördjupade kunskaper om ämnets idétraditioner,
teorier, begrepp, metoder och metodologier för att förstå, belysa och analysera makt
och politik. Studierna betonar självständig kritisk analys och värderingsförmåga samt
självständighet i planering, genomförande och redovisning av en ämnesteoretiskt och
metodologiskt väl förankrad vetenskaplig studie.
Utbildningens mål
Masterprogram i samhällsvetenskap (SAMAS) syftar till att studenten ska utveckla sin
förmåga till självständigt forsknings- och utredningsarbete och självständig analys.
Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller sådan
utbildning;
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– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper;
– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer;
– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (1 kap. 9 § Högskolelagen
1992:1434).
I Högskoleförordningens Examensordning anges de mål som skall uppnås för en viss
examen (1993:100). Inom ramen för programmet finns möjlighet att ta ut både en
magister- och en masterexamen.
Nationella mål för masterexamen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl
brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och
2. visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
3. visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med
begränsad information,
4. 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,
5. visa god 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
6. 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
7. 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,
8. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används och
9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
Självständigt arbete
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet
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på avancerad nivå. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp, dock minst
15 hp, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete om minst 15hp inom
huvudområdet på avancerad nivå, eller motsvarande från utländsk utbildning.
Nationella mål för magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl
överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och
2. visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
3. visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
4. visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar,
5. 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
6. 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
7. 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,
8. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används och
9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet på avancerad
nivå.
Utbildningens uppläggning och innehåll
De olika inriktningarnas studiegång baseras på såväl huvudområdeskurser som valfria
kurser där flera av huvudinriktningarna erbjuder möjlighet till praktik och
utlandsstudier. Även kurser vid andra lärosäten kan ingå som fördjupnings- och
breddningskurser. Behörighetskrav för valfria kurser och villkor för praktikkurser
framgår av respektive kursplan. Eftersom programmets huvudinriktningar, i olika
utsträckning, erbjuder möjlighet till olika kombinationer av fördjupning och breddning
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är det viktigt att varje student planerar sin utbildning, vilket kan ske i samråd med
programmets studie- och karriärvägledare.
Programmet har två möjliga utgångar, dels ges en möjlighet att ta en magisterexamen
omfattande 60 högskolepoäng, dels en masterexamen omfattande 120 högskolepoäng.
För magisterexamen krävs:
30 hp inom valt huvudområde vari skall ingå dels ett examensarbete om 15 hp, dels
kurs inom vetenskaplig metod om 7.5 hp. Av övriga kurser kan högst 15 hp vara på
grundnivå.
För masterexamen krävs:
60 hp inom valt huvudområde vari skall ingå dels examensarbete om 30 hp, dels kurs
inom vetenskaplig metod om 15 hp. Av övriga kurser kan högst 30 hp vara på
grundnivå.
Även om programmet i stor utsträckning bygger på valfria kurser finns en
rekommenderad studiegång för respektive inriktning som beskrivs i
strukturdiagrammet i bilaga och på programmets hemsida.
Examensbenämning
Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller studenten en filosofie magister- eller
masterexamen inom aktuellt huvudområde:
Filosofie magisterexamen. Huvudområde: Historia/Master of Social Science (60
credits). Major: History
Filosofie magisterexamen. Huvudområde: Kulturgeografi/ Master of Social Science (60
credits). Major: Human Geography
Filosofie magisterexamen. Huvudområde: Socialt arbete/ Master of Social Science (60
credits). Major: Social Work
Filosofie magisterexamen. Huvudområde: Sociologi/ Master of Social Science (60
credits). Major: Sociology
Filosofie magisterexamen. Huvudområde: Statsvetenskap/ Master of Social Science (60
credits). Major: Political Science
Filosofie masterexamen. Huvudområde: Historia/ Master of Social Science (120
credits). Major: History
Filosofie masterexamen. Huvudområde: Kulturgeografi/ Master of Social Science (120
credits). Major: Human Geography
Filosofie masterexamen. Huvudområde: Socialt arbete/ Master of Social Science (120
credits). Major: Social Work
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Filosofie masterexamen. Huvudområde: Sociologi/ Master of Social Science (120
credits). Major: Sociology
Filosofie masterexamen. Huvudområde: Statsvetenskap/ Master of Social Science (120
credits). Major: Political Science
Tillgodoräknande av kurs
Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6-8 efter prövning rätt att tillgodoräkna sig tidigare studier.
Övrigt
Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Tidigare version av utbildningsplanen är fastställd:
2010-12-15, dnr FAK3 2010/145, att gälla från och med ht 2011
2015-03-12, dnr HS 2015/173, att gälla från och med ht 2015
2017-02-09, dnr HS 2017/4, att gälla från och med ht 2017
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Bilaga till utbildningplan SAMAS: Studiegång
Nedan beskrivs rekommenderad studiegång för varje huvudinriktning. Många av
utbildningens kurser är valfria men det finns i respektive studiegång nedan specificerat
lämpliga fördjupnings- och breddningskurser samt information om vilka terminer de
erbjuds. Observera att de i programmet ingående kurserna kan ha andra namn än de
som anges här.
Studiegång SAMAS statsvetenskap
Termin
1

2

Magisterexamen
Internationell politik 7.5 hp
Offentlig politik och förvaltning 7.5 hp
Statsvetenskaplig metodologi och
forskningsmetodik 15 hp
Ämnesfördjupning:
Policyanalys 7.5 hp
Politisk teori 7.5 hp
Självständigt forsknings- och utredningsarbete
15 hp

3

Masterexamen
Internationell politik 7.5 hp
Offentlig politik och förvaltning 7.5 hp
Statsvetenskaplig metodologi och
forskningsmetodik 15 hp*
Ämnesfördjupning:
Policyanalys 7.5 hp
Politisk teori 7.5 hp
Breddning:
Välfärder och ofärder 7,5 hp
Utvärdering och evidens i offentlig sektor 7,5 hp
Det mångfacetterade kulturarvet 15 hp
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv 7,5hp
Praktik 15 hp, Praktik 30 hp
Utlandsstudier
Ämnesfördjupning:
Vetenskapsteori 7.5 hp
Genus och politik: teori och metodologi 7.5 hp
Makt och styrformer 7,5
Breddning:
Praktik 15 hp, Praktik 30hp
Utlandsstudier
Identiteter och kulturer 7.5 hp
Organisationsanalys 7.5 hp
Regioners organisering i tid och rum 7.5 hp
Glokala relationer 7.5 hp
Mobiliteter 7.5 hp
Självständigt forsknings- och utredningsarbete
30 hp**

4

*Kurser i fet stil är rekommenderade och övriga kurser valfria
** Självständigt forsknings- och utredningsarbete kan ersättas av självständigt forsknings- och
utredningsarbete II 15 hp och 15 hp valfria kurser om studenten tidigare tagit ut en magisterexamen.

Studiegång SAMAS sociologi
Termin
1

2

Magisterexamen
Sociologiska teorier 7.5 hp
Organisationsanalys 7.5 hp
Metodologi och metod inom
samhällsvetenskaplig forskning 7.5 hp
Glokala relationer 7.5 hp
Breddning 15 hp:
Utvärdering och evidens i offentlig sektor 7.5 hp
Välfärder och ofärder 7.5 hp
Ämnesfördjupning:

Masterexamen
Sociologiska teorier 7.5 hp
Organisationsanalys 7.5 hp
Metodologi och metod inom
samhällsvetenskaplig forskning 7.5 hp
Glokala relationer 7.5 hp
Breddning 30 hp:
Utvärdering och evidens i offentlig sektor 7.5 hp
Välfärder och ofärder 7.5 hp
Policyanalys 7.5 hp
Makt och styrformer 7.5 hp
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Sociologi IV, examensarbete (15 hp)
3

Ämnesfördjupning:
Organisering, interaktion, samhälle 7.5 hp
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ
dataanalys 7.5 hp
Breddning 15 hp:
Identiteter och kulturer 7.5 hp
Lokal och regional utveckling 7.5 hp
Vetenskapsteori 7.5 hp
Regioners organisering i tid och rum 7.5 hp
Genus och politik: teori och metodologi 7.5 hp
Mobiliteter 7.5 hp
Sociologi IV, V, Examensarbete, 30 hp**

4
* Kurser i fet stil är rekommenderade och övriga kurser valfria
** Sociologi IV, V, Examensarbete, 30 hp kan ersättas av Sociologi V, Examensarbete (15 hp) och 15 hp
valfria kurser om studenten sedan tidigare har en magisterexamen.

Studiegång SAMAS socialt arbete
Termin
1

2

3

4

Magisterexamen
Teorier i socialt arbete 7.5 hp
Organisationsanalys 7.5 hp
Samhällsvetenskapliga metoder 7.5 hp
Glokala relationer 7.5 hp
Ämnesfördjupning 30 hp:
Utvärdering och evidens i offentlig sektor
7.5 hp
Välfärder och ofärder 7.5 hp
Barnets rätt 7.5 hp
Ledning och administration i socialt arbete
7.5 hp
Behandlingsarbete inom missbruksvård 7.5
hp
Socialgerontologi 7.5 hp
Uppsatskurs socialt arbete 15 hp

Masterexamen
Teorier i socialt arbete 7.5 hp
Organisationsanalys 7.5 hp
Samhällsvetenskapliga metoder 7.5 hp
Glokala relationer 7.5 hp
Ämnesfördjupning 30 hp:
Utvärdering och evidens i offentlig sektor
7.5 hp
Välfärder och ofärder 7.5 hp
Barnets rätt 7.5 hp
Ledning och administration i socialt arbete
7.5 hp
Behandlingsarbete inom missbruksvård 7.5
hp
Socialgerontologi 7.5 hp
Uppsatskurs socialt arbete 15 hp
Ämnesfördjupning, 15 hp:
Utsatthetens dynamik 7.5 hp
Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga
analysmetoder 7.5 hp
Breddning 15 hp:
Vetenskapsteori 7.5 hp
Identiteter och kulturer 7.5 hp
Lokal och regional utveckling 7.5 hp
Regioners organisering i tid och rum 7.5 hp
Genus och politik: teori och metodologi 7.5
hp
Mobiliteter 7.5 hp
Breddning, 15 hp:
Valfria kurser

Ämnesfördjupning, 15 hp:
Examensarbete för masterexamen i
socialt arbete 15 hp
* Kurser i fet stil är rekommenderade och övriga kurser valfria
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Studiegång SAMAS kulturgeografi
Termin
1

2

Magisterexamen
Vetenskapsteori 7.5 hp
Lokal och regional utveckling 7.5 hp
Mobiliteter 7.5 hp
Metod och metodologi inom
samhällsvetenskaplig forskning,
inriktning kulturgeografi 7.5 hp
Breddning 15 hp:
Utlandsstudier
Praktik 15 hp
Ämnesfördjupning:
Uppsats kulturgeografi 15 hp

3

Masterexamen
Vetenskapsteori 7.5 hp
Lokal och regional utveckling 7.5 hp
Mobiliteter 7.5 hp
Metod och metodologi inom
samhällsvetenskaplig forskning,
inriktning kulturgeografi 7.5 hp
Breddning 30 hp:
Utlandsstudier
Praktik 15 hp alt. 30 hp
Utvärdering och evidens i offentlig sektor
7.5 hp
Välfärder och ofärder 7.5 hp
Policyanalys 7,5 hp
Ämnesfördjupning:
Klassiker i rumsteori 7.5 hp
Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga
analysmetoder 7.5 hp

Breddning 15 hp:
Regioners organisering i tid och rum 7.5 hp
Glokala relationer 7.5 hp
Genus och politik: teori och metodologi 7.5
hp
4
Uppsats 30 hp
* Kurser i fet stil är rekommenderade och övriga kurser valfria

Studiegång SAMAS historia
Termin
1

Magisterexamen
Kulturarv och Den kulturella
vändningen. Teori och metod 7,5hp
Identiteter och kulturer 7.5 hp
Historiebruk 7,5hp
Projektledning 7,5hp
Det mångfasetterade kulturarvet 15hp
Självständigt arbete 15 hp

Masterexamen
Kulturarv och Den kulturella
vändningen. Teori och metod 7,5hp
Identiteter och kulturer 7.5 hp
Historiebruk 7,5hp
Projektledning 7,5hp
2
Det mångfasetterade kulturarvet 15hp
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv
7,5hp
Kulturhistorisk forskningsmetodik 7,5hp
3
Kulturarvspedagogik 7,5hp
Projektledning– Kulturstudier 7.5 hp
Praktik 15hp
Ämnesfördjupning:
Den nya politiska historien 7.5 hp
Regioners organisering i tid och rum 7,5h
Breddning:
Vetenskapsteori 7,5hp
Genus & politik 7,5hp
4
Självständigt arbete 30 hp**
* Kurser i fet stil är rekommenderade och övriga kurser valfria
** Självständigt arbete kan ersättas av Självständigt arbete i Historia II (15 hp) och 15 hp valfria kurser
om studenten sedan tidigare har en magisterexamen.

