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benämning:  
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Beslut om inrättande:  Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid 

fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-03-11 

att gälla studenter antagna från och med ht 2021. 

Undervisningsspråk: Svenska och engelska 

Utbildningsnivå: Avancerad 

Examenskategori: Generell masterexamen med möjlig avgång för 

magisterexamen 

 

Behörighetskrav 
 

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng 

med huvudområde statsvetenskap, eller motsvarande. 

Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B och gymnasiets Engelska 

kurs 6 eller A eller motsvarande.  
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Inledning 
Masterprogram i statsvetenskap syftar övergripande till ytterligare fördjupning av 

kunskaper om politikvetenskapliga begrepp, analysinriktningar och teoritraditioner. 

Med utgångspunkt i klassiska indelningar inom ämnet – politisk teori, offentlig politik 

och förvaltning och internationell politik – ger programmets kurser inom dessa fält 

forskningsanknuten och därmed väsentligt fördjupad kunskap, inklusive ett fokus på 

vetenskapens möjligheter och begränsningar samt dess roll i politik och samhälle. 

Vidare erbjuder programmet särskilda möjligheter till både tematisk och analytisk 

statsvetenskaplig fördjupning. Tematisk genom kurser i ett antal centrala 

statsvetenskapliga teman – betydelser av kritiska perspektiv på makt med särskilt fokus 

på genus, etnicitet och klass, samhällsomvälvande förändringar kopplade till klimat och 

miljö samt nya former för politisk organisering ur ett nationsöverskridande perspektiv 

med särskilt fokus på EU. Analytisk genom kurser som inom särskilda analytiska 

traditioner som policyanalys och post-strukturalistisk analys. Sammantaget betonar 

programmet teori, analys, metodologier och metod för att förstå, belysa och analysera 

makt och politik. Studierna understryker självständig kritisk analys och 

värderingsförmåga samt självständighet i planering, genomförande och redovisning av 

en ämnesteoretiskt och metodologiskt väl förankrad vetenskaplig studie.    

 
Programmets kombination av statsvetenskaplig fördjupning och möjlighet till 

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 statsvetenskapligt perspektiv med en 

samhällsvetenskaplig utblick. 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. 

 

Utbildningens mål 
Masterexamen  

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 

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,  
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 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  

 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 

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet 

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.  

 

Magisterexamen  

Kunskap och förståelse  

För magisterexamen skall studenten  

 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  

 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  
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 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  

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet på avancerad 

nivå. 

 

Utbildningens upplägg  
Programmet inleds med en termins obligatoriska kurser i ämnet statsvetenskap. Första 

halvan av vårterminen ägnas åt statsvetenskaplig metodologi och metod följt av de 

rekommenderade kurserna i Policyanalys samt Governmentality och andra post-

strukturalistiska ansatser, här finns även möjlighet att välja kurser i andra ämnen eller 

vid andra lärosäten. Under termin 3 ges fyra valfria kurser för de studenter som vill 

fördjupa sina studier inom det statsvetenskapliga området: Feministiska perspektiv på 

politik, 7,5 hp, Miljöpolitik, 7.5 hp, EU i Sverige och Sverige i EU, 7.5 hp samt 

Vetenskapsteori 7,5 hp. Under termin 3 är det även möjligt att välja studier utomlands, 

andra kurser vid lärosätet eller vid andra svenska lärosäten som ger en bredare 

inriktning på programmet. De studenter som väljer en mer yrkesinriktad utbildning kan 

välja att göra praktik exempelvis i riksdagen, inom EUs administration eller mer lokalt 

eller regionalt, som Karlstad kommun och Region Värmland. Statsvetenskap 

tillhandahåller även kurser i vetenskapsteori samt med fokus på EU. Det kan i viss mån 

vara mjöligt att välja kurser som ges på forskarutbildningsnivå.  

 

Utbildningens innehåll 
Programmet har två möjliga utgångar, dels ges en möjlighet att ta en magisterexamen 

omfattande 60 högskolepoäng, dels en masterexamen omfattande 120 högskolepoäng.  

 

Programmets studiegång. Observera att de i programmet ingående kurserna kan ha 

andra namn samt ges i en annan följd än vad som anges här. 

 

Magisterexamen 

Termin 1 

Politisk teori, 7,5 hp 

Demokrati – teorier, praktiker och dilemman, 7,5 hp 

Offentlig politik och förvaltning, 7,5 hp 

Internationell politik, 7,5 hp 

 

Termin 2 

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik, 15 hp 

Magisteruppsats 15 hp 
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Masterexamen 

Termin 1 

Politisk teori, 7,5 hp 

Demokrati – teorier, praktiker och dilemman, 7,5 hp 

Offentlig politik och förvaltning, 7,5 hp 

Internationella relationer, 7,5 hp 

 

Termin 2 

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik, 15 hp 

Valfria kurser 15 hp  

 

Termin 3 

Termin 3 är en valfri termin. Studenten kan välja att profilera sin utbildning antingen 

genom fördjupade studier i sitt huvudområde, eller alternativa kurser för en bredare 

examen. För de studenter som vill fördjupa sina studier inom det statsvetenskapliga 

området ges kurserna Feministiska perspektiv på politik, 7,5 hp, Miljöpolitik, 7.5 hp, 

EU i Sverige och Sverige i EU, 7.5 hp samt Vetenskapsteori 7,5 hp. Observera att högst 

30 hp av utbildningens totala antal poäng får utgöras av kurser på grundnivå. Det finns 

även möjlighet att välja utlandsstudier eller praktikkurser.  

 

Termin 4 

Masteruppsats 30 hp 

 

Examensbenämning 
Filosofie magisterexamen 

Huvudområde: Statsvetenskap 

Degree of Master of Social Science (60 credits) 

Major: Political Science  

 

Filosofie masterexamen 

Huvudområde: Statsvetenskap 

Degree of Master of Social Science (120 credits) 

Major: Political Science 

 

Tillgodoräknande av kurs 
Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6-8 efter prövning rätt att tillgodo-

räkna sig tidigare studier. 

 

Övrigt 
Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och 

anställdas skyldigheter och rättigheter.  

 

Tidigare versioner av utbildningsplanen är fastställda:  

2019-02-07, dnr HS 2019/45, att gälla från och med HT 2019 

 

 


