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A. Utbildningsplan för masterprogram i samhällsgeografi (Master of 
Science (120 credits) Programme in Human Geography) 
 
120 högskolepoäng 
Avancerad nivå 
Programkod: SASGE 
 
Utbildningsplanen har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan 
2012-10-01 på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2012-09-27. 
Utbildningsplanen har reviderats av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 
2014-10-23. Revidering fastställd av dekanus 2015-06-23 och 2016-03-31. 
 
Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen 2016.  
 
B. Programbeskrivning 
De områden som huvudsakligen behandlas i utbildningen är de viktiga 
delområdena inom samhällsgeografi som kulturgeografi och ekonomisk geografi 
samt miljövetenskap. Samhällsgeografi spelar en viktig roll i dagens samhälle 
genom ämnets typiska samlade grepp på samband i tid och rum som andra ämnen 
behandlar var för sig: ekonomiska, politiska, samhälleliga, kulturella och 
miljömässiga förhållanden. Dessutom behandlar ämnet komplexa samband på 
olika rumsliga nivåer. Det gör att ämnet samhällsgeografi är särskilt lämpat att 
behandla problem i dagens samhälle, problem som är kopplade till ett intrikat 
samspel mellan olika aspekter och mellan lokala och globala nivåer.  
 
Utbildningen har bäring på de många problem som beslutsfattare, planerare och 
analytiker i olika myndigheter samt frivilligorganisationer och privata företag står 
inför i dag. Studenterna får ta del av en utbildning som förbereder dem för yrken 
inom strategisk utredning, analys och planering. Med sina avancerade 
metodkunskaper och sin holistiska förståelse för samtida samhälls- och miljöfrågor 
arbetar samhällsgeografer ofta som utredare, planerare, analytiker och 
verksamhetsledare i internationella, nationella, regionala och lokala 
myndighetsorgan, i frivilligorganisationer eller i näringslivet. Vanliga 
arbetsområden är stads- och regionplanering och -utveckling, miljö- och 
markanvändningsanalys, trafikplanering och tids- och rumslogistik, bevarande och 
kulturarvsplanering, lokalisering och rumsanalys av konkurrens, marknader, 
kostnader och intäkter, samt kartografi och GIS-analys. Utbildningssektorn är ännu 
en arbetsmarknad, såväl inom skolan som i myndigheter och 
frivilligorganisationer. Slutligen förbereder utbildningen för fortsatta studier på 
forskarnivå och en akademisk karriär.  
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C. Mål 
Studenterna ska efter avslutad utbildning uppfylla följande lärandemål för att 
erhålla en masterexamen i samhällsgeografi: 
 
Kunskap och förståelse  
- visa kunskap om teoriutvecklingen inom samhällsgeografi och dess koppling 

till annan samhälls- och miljövetenskaplig teoribildning 
- visa förståelse för de sociala, ekonomiska och miljömässiga processernas 

rumsliga dimensioner och deras betydelse för välfärd och levnadsvillkor i 
olika geografiska sammanhang 

- visa fördjupad metodkunskap om forskningsmetoder och avancerade verktyg 
för att analysera kopplingar mellan utvecklingsprocesser på lokal, regional, 
nationell och global nivå  

 
Färdigheter och förmåga 
- 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 problem och 
formulera lösningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt förmåga att utvärdera detta arbete 

- visa förmåga att i såväl nationella som i 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  
- visa förmåga att inom området samhällsgeografi 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 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar 
för sin kunskapsutveckling. 

 
Utöver dessa mål ska studenten för att erhålla masterexamen med huvudområde 
samhällsgeografi efter avslutad utbildning  
 
- uppvisa kunskap om vetenskaplig kommunikation och kunna bevaka 

kunskapsutvecklingen inom samhällsgeografi och visa förmåga att använda 
vetenskaplig referenshantering. 

 
D. Kursuppgifter 
En filosofie masterexamen, huvudområde samhällsgeografi (120 högskolepoäng) 
ska innehålla åtminstone 30 högskolepoäng i samhällsgeografi på avancerad nivå, 
30 högskolepoäng i forskningsmetodologi vari ingår 7,5 högskolepoäng i GIS 
(geografiska informationssystem), 7,5 högskolepoäng i GIS och 
forskningsmetodologi i fält, 7,5 högskolepoäng i geografisk idéhistoria samt 7,5 
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högskolepoäng i samhällsvetenskaplig vetenskapsteori på avancerad nivå. Vidare 
ingår 30 högskolepoäng som kan inhämtas i form av praktik eller i form av valbara 
kurser vid Lunds universitet eller något annat erkänt lärosäte i Sverige eller 
utomlands, samt ett examensarbete i samhällsgeografi som omfattar 30 
högskolepoäng. Se nedanstående tabell: 
 
Termin Kurs Kurs Kurs Kurs 
1 Geografisk 

idéhistoria 
(7,5 hp)  

Profilkurs i 
samhällsgeografi 
I (7,5 hp) 

Vetenskaps-
teori (7,5 hp) 

Profilkurs i 
samhällsgeografi 
II (7,5 hp) 

2 Profilkurs i 
samhälls-
geografi III 
(7,5 hp) 

Profilkurs i 
samhälls- 
geografi IV (7,5 
hp) 

GIS (7,5 hp) GIS och 
forsknings-
metodologi i fält 
(7,5 hp) 

3 Valbara kurser eller praktik (30 hp) 
4 Examensarbete för masterexamen (30 hp) 
 
 
E. Examensuppgifter 
Efter avslutad utbildning erhåller studenten en filosofie masterexamen, 
huvudområde samhällsgeografi (degree of Master of Science (120 credits), main 
field of study: Human Geography). För masterexamen krävs att samtliga kurser 
som beskrivs i D ovan (eller motsvarande kurser vid andra erkända lärosäten) är 
godkända.  
 
Det går också att ta ut en filosofie magisterexamen, huvudområde 
samhällsgeografi (degree of Master of Science (60 credits), main field of study: 
Human Geography) om följande kurser är godkända: 
 
1. Profilkurs i samhällsgeografi I och II (15 hp)  
2. Geografisk idéhistoria (7,5 hp) 
3. Vetenskapsteori (7,5 hp) eller GIS (7.5 hp) 
4. Valbara kurser eller praktik (15 hp) 
5. Examensarbete (15 hp)   
 
F. Förkunskaper och urvalsgrunder 
För tillträde till programmet krävs minst en kandidatexamen med samhällsgeografi 
som huvudområde eller motsvarande.  
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från 
svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella 
riktlinjer. 
 
Utländska studenter undantas från det grundläggande behörighetskravet på att 
behärska svenska.  
 
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet. 
Studenter som tillgodoser de särskilda förkunskapskraven rangordnas på grundval 
av tidigare studieresultat (betyg på kurser och examensarbete i kandidatexamen), 
engelsk språkfärdighet och en avsiktsförklaring.  
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G. Övrigt 
Undervisningsspråket är engelska, vilket innebär att all undervisning och 
examination äger rum på engelska och att alla uppgifter ska genomföras på 
engelska.  
 
Information om undervisning och examination på de olika kurserna ges i 
respektive kursplan.   
 
Studenter som redan är godkända på kurser som ingår i utbildningen kan ansöka 
om att få dessa tillgodoräknade.  
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