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SOMMARKURSER
Under sommaren ges kurser för alla som vill inspireras. En sommarkurs 
kan ge dig en mjukstart på dina studier, komplettera en utbildning du 
redan går eller bygga på en tidigare akademisk utbildning. Du anmäler 
dig via antagning.se senast den 15 mars.
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Det avgörande när jag sökte till Stockholms 
universitet var främst det suveräna läget  
men även det fantastiska ryktet. Stockholms 
universitet hamnar alltid väldigt högt på  
internationella rankningslistor.

Heidi Valentine, student
Läs hela intervjun med Heidi på sidan 90.
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Välkommen till 
Stockholms universitet
Funderar du på att skaffa dig en högskole
utbildning? Då är Stockholms universitet  
ett klokt val. Vi erbjuder utbildning av hög
sta kvalitet, möjligheter att nätverka och 
förbereda dig inför arbetsmarknaden och 
dessutom ett roligt studentliv som kan ge 
dig vänner för livet. Här på Sveriges största 
lärosäte finns kurser och program inom en 
mängd olika ämnen. 

Lärarna är ofta kända forskare som du ser i  
media och andra sammanhang. Många av dem 
beskriver mötet med studenterna i undervisning-
en som något av det mest positiva med jobbet.
På campus Frescati hittar du en spännande 
blandning av moderna undervisningslokaler, 
anrika byggnader, livliga mötesplatser och lugna 
natursköna omgivningar. Här kan du sitta och 

läsa i en bekväm fåtölj på det nyrenoverade  
Frescatibiblioteket, ta en fika i Studenthuset, 
köra ett zumbapass i Frescatihallen eller gå på 
studentpub i någon av kårens charmiga villor. 
Om du vill känna pulsen i centrala Stockholm 
hoppar du bara på tunnelbanan eller buss 50 
som tar dig rakt in i storstadsmyllret på knappa 
tio minuter.

En del studenter väljer att jobba extra under 
studietiden och då är det förstås en stor fördel 
att ha nära till Sveriges största arbetsmarknad. 
Alla dessa potentiella arbetsgivare i regionen ger 
dig även chansen att knyta viktiga kontakter 
inför ditt framtida yrkesliv.

Stockholms universitet erbjuder 190 program 
och 1700 fristående kurser inom två olika veten-
skapsområden: naturvetenskap och humanve-
tenskap. Om du tycker att det är svårt att välja, 
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vill bolla idéer med någon eller har frågor om 
hur universitetsstudier, antagningsregler och 
examen egentligen fungerar är du välkom-
men att hälsa på oss i Studenthuset. Här finns 
studie- och karriärvägledare, antagnings- och 
examenshandläggare och andra som mer än 
gärna ger dig tips och råd. Det går förstås bra 
att ringa och mejla också. All viktig kontakt-
information finns på vår webb.

Utöver det stora campus Frescati har  
Stockholms universitet verksamhet på flera 
andra platser i Stockholm: Kista, Sveaplan, 
Kräftriket och Albano. Du hittar en karta  
över våra olika campus längst bak i katalogen.

Vi ses väl till terminsstart? Varmt  
väl kommen hit! 

”  Det som gjorde att jag hamnade 
på Stockholms universitet var 
öppenheten – samarbetena över 
ämnes gränserna och utblickarna 
mot det omgivande samhället.” 

   Astrid Söderbergh Widding 
   Rektor vid Stockholms universitet



Med Stockholms universitet i centrum

RATS I KISTA 
RATS är en forskningsscen vid SU. Här gör 
RATS Teater scenkonst med hypermodern  
teknik och forskningsprofil för att väcka 

dialog om de stora samtidsfrågorna.

TENSTA KONSTHALL
På Tensta konsthall finns 

många spännande projekt där 
SU medverkar, bland annat 
Nyhets byrån – en långsiktig 

satsning för unga som är  
intresserade av konst och 

journalistik.

BROMMA

FANNY
Studerar geovetenskap 

I Fannys utbildning ingår fältstudier 
 i bland annat Skottland och Grekland. 

VÄSTERÅS
1 h 30 min med tåg

ARLANDA

JOHAN
Lärarstudent 

Under Johans utbildning till ämnes lärare 
ingår praktik på en gymnasieskola. 

MARIA
Förskollärarstudent 

Vid sidan av studierna arbetar  
Maria extra på en förskola. 

MAGNUS
Studerar statistik 

På väg från SU hämtar Magnus 
 sina barn på förskolan.  

KUNGSHOLMEN LILLA ESSINGEN

NYNÄSHAMN
1 h 20 min med tåg

SÖDERTÄLJE
1 h med tåg

ÄLVSJÖ

REBECKA PERSHAGEN 
Kulturentreprenör

Här bor Rebecka, tidigare student vid SU som driver app-
teaterhuset Tempus Fugit, turnerar med monologen ”Daddy 

Issues”, DJ:ar/uppträder som faux drag queen med mera. 

STADSBIBLIOTEKET
Under vinjetten Vetenskap för 
vetgiriga samarbetar SU med 
Stockholms stadsbibliotek. Här 
erbjuds öppna föreläsningar i 
aktuella ämnen där publiken 
även kan ställa frågor och 
samtala med forskarna.



BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN

HISTORISKA MUSEET

ÖSTGÖTAGATAN

SVEAVÄGEN

UPPSALA
1 h 10 min med tåg

NORRTÄLJE
1 h med buss

ANNA 
Studerar molekylärbiologi 

Ett av Annas tips på bra studieplatser är  
Bergianska trädgården. 

THERESE NORDLUND EDVINSSON 
Docent i ekonomisk historia  
vid Historiska institutionen 

Deltar i föreläsningsserien Vad vet du 
om…? som sker i samarbete mellan SU 

och Historiska museet.

VIKTORIA WALLDIN 
White arkitekter

Efter att ha läst socialantropologi  
vid SU blev hon den första social-
antropologen på en arkitektbyrå.

ERIK
Studerar idéhistoria

Erik arbetar med sin masteruppsats  
på Kungliga Biblioteket. 

KUNGSSTENSGATAN
Här grundades Stockholms  

universitet, då kallat  
Stockholms högskola, 1878 

som ett radikalt alternativ till 
de traditionella lärosätena.

I samarbete med Kungliga 
Operan anordnar SU öppna 

föreläsningar i Operans  
Guldfoajé – en unik möjlighet 

att ta del av forskning om  
operakonsten och dess 

gestalter.

KUNGLIGA OPERAN 

FARSTA BIBLIOTEK 
I samarbete med SU ges öppna föreläsningar på 

Farsta bibliotek i aktuella ämnen där publiken även 
kan ställa frågor och samtala med forskarna.

MÅRTEN SCHULTZ 
Civilrättsprofessor

Forskar och undervisar vid SU, intervjuas 
ofta i olika samhällsprogram.

SVT-HUSET

KUNGLIGA 
BIBLIOTEKET

MODERNA  
MUSEET

DANIEL BIRNBAUM 
Chef för Moderna Museet

Har en doktorsexamen i teoretisk 
filosofi från SU och har även läst  
litteraturvetenskap.

TANNAZ 
Studerar journalistik 

Tannaz har inom sitt program haft praktik 
på M-magasin, Bonnier Tidskrifter. 

GAMLA STAN

STEFAN BUIJSMAN 
Sveriges yngste doktor 

Disputerade 2016 i matematisk 
filosofi och forskar vid Filosofiska 
institutionen. Diskuterar med Fri 

Tanke förlag kring en barnbok om 
matematik.
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Kurs eller program  
– två vägar till examen

KURSER Stockholms universitet är ett kurs-
universitet med en enorm bredd av ämnen. Här 
kan du läsa det mesta inom de två vetenskaps-
områdena human vetenskap och naturvetenskap. 
Fristående kurser ger dig möjlighet att själv ut-
forma din egen utbildning genom att kombinera 
de kurser och ämnen du vill. Vissa kurser kan 
även studeras deltid, kvällstid eller på distans. 
Det är viktigt att komma ihåg att du inför varje 
termin måste ansöka till de kurser du vill gå. 

PROGRAM Om du väljer att läsa ett program 
får du ett genomtänkt innehåll och struktur. Det 
ger inte samma valfrihet som om du själv byg-
ger din examen med hjälp av fristående kurser, 
men du får trygghet och förutsägbarhet. En del 

program innehåller kurser som du endast har 
tillgång till inom programmet.

Det finns vissa utbildningar som du bara kan 
studera genom program, så kallade yrkespro-
gram. De utbildar dig till ett specifikt yrke som 
till exempel psykolog, lärare eller socionom och 
leder till en yrkesexamen.

EXAMEN Examen är ett bevis på att du har 
slutfört dina studier till en viss omfattning, 
skaffat dig kunskaper upp till en viss nivå samt 
har en förmåga till analytiskt och metodiskt 
tänkande. Efter examen är du redo att söka dig 
ut i arbetslivet. Examen kan också vara en väg 
till vidare studier på avancerad nivå eller på 
forskarnivå.

All högskoleutbildning består av kurser som du antingen kan läsa fristående eller inom ett  
program. Stockholms universitet erbjuder 1700 kurser och 190 program inom många olika  
ämnesområden. Du kan ta examen via både kurser och program – välj det som passar just dig!
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har varit hög, och att lärare och professorer  
har varit tillgängliga och hjälpsamma. 

Att undervisas av personer som är kända 
namn inom sina olika områden ger en extra 
tyngd åt utbildningen.

– De är verkligen ”in the business”. Inom 
nationalekonomi har jag till exempel haft Lars 
Calmfors och inom medie- och kommunika-
tionsvetenskap Anja Hirdman som lärare. De är 
ju båda personer som ofta uttalar sig i media i 
olika sammanhang.

Hur gör man då för att välja rätt bland de 
1700 fristående kurserna vid Stockholms univer-
sitet?

– Ta det som ligger dig nära hjärtat. Om 
kursen inte känns rätt, prova något annat! Hitta 
ämnet du gillar och fortsätt med det.

PROGR A MSTUDENTEN SVEA: 

”Jag vill göra skillnad i framtiden”
– För mig känns det som en trygghet att läsa ett 
program. Allt är fixat och det enda jag behöver 
tänka på är att klara av de olika kurserna.
Svea Alkelöv läser kandidatprogrammet i marin-

EXAMENSKRAV – LOKALA EXAMENS-
BESKRIVNINGAR För att kunna ta ut en 
examen finns det vissa krav du måste uppfylla. 
Läs mer om vilka kurser som är obligatoriska 
inom universitetets huvudområden för att få en 
kandidat-, magister- eller masterexamen:  
su.se/examensbeskrivningar

KURSSTUDENTEN YASIN: 

”Hitta ämnet som ligger dig nära hjärtat”
– Jag är unik i min kombination av ämnen, 
säger Yasin Akar som är på väg att ta två olika 
examina sammansatta av fristående kurser. Dels 
har jag läst nationalekonomi, dels medie- och 
kommunikationsvetenskap.

Framtidsdrömmen är att jobba med kom-
munikation på Riksbanken och han tycker att 
det finns många fördelar med att läsa fristående 
kurser.

– Du har möjlighet att testa om du verkligen 
gillar ett ämne. Om du tycker att det verkar 
svårt att läsa vid universitetet kan du prova att 
gå en kurs innan du hoppar på ett helt program.

Han tycker att kvaliteten på kurserna han läst 

Svea AlkelövYasin Akar
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biologi, ett ämne som hon verkligen brinner för.
– Att bli marinbiolog har varit min dröm i 

många år. Det började när jag var i tropikerna 
och såg hur korallreven förfaller. Många fiskar 
och andra djurarter försvinner. Jag vill vara med 
och göra en skillnad i framtiden istället för att 
bara stå vid sidan av och titta på.

Till en början var Svea mest inställd på att läsa 
fristående kurser, främst i favoritämnet biologi. 
Marinbiologiprogrammet ville hon helst undvika 
eftersom det innehöll en termins kemistudier och 
kemi inte är hennes starkaste sida. En klok studie-
vägledare fick henne dock på andra tankar genom 
att berätta om programmets upplägg och förklara 
att kemi utgör en viktig bas som det är svårt att 
klarar sig utan för marinbiologer.

– Jag är verkligen tacksam för det och vill 
gärna uppmana andra att inte vara rädda för att 
kontakta en studievägledare.

Svea fick även göra studiebesök på universite-
tet och följa med studenter på marinbiologipro-
grammet, något som gjorde henne övertygad om 
att det var det här hon ville syssla med.

– Jag har hamnat helt rätt, men om du skulle 

börja på ett program och känna att det är fel 
så är det ingen katastrof. Det går att byta. Jag 
känner flera som har gjort det och det har gått 
jättebra. Det är viktigt att det du läser känns rätt 
för dig själv.

STUDIE- OCH K ARRIÄRVÄGLEDAREN M ARIE: 

”Om du är intresserad blir du ofta mer  
motiverad”
I Studenthuset på campus Frescati jobbar studie- 
och karriärvägledaren Marie Nordström. Till 
henne och hennes kollegor kan du vända dig 
med frågor och funderingar kring dina studier.

– Det finns många olika saker att tänka på 
när du ska välja ämne och kurs eller program, 
säger Marie. Om du väljer något som du är in-
tresserad av blir du ofta mer motiverad. Utbild-
ning är en stor och viktig investering i både tid 
och pengar. Det kan vara bra att ställa sig frågor 
som: Vad passar jag som? Vad är viktigt för mig 
i ett yrkesliv? Vad har jag för värderingar? Vad 
säger andra om mig? 

Om du ska läsa fristående kurser eller ett 

Vad är en institution? 
Man kan säga att en 
institution är en avdel-
ning inom universitetet 
som ansvarar för utbild-
ning och forskning 
inom ett eller flera 
närbesläktade ämnen.

Tips: Under varje ämnes-
rubrik i katalogen hittar 
du den ansvariga insti-
tutionens webbadress 
där du kan läsa mer om 
institutionens utbildning 
och forskning.
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program beror förstås lite på vad du har för 
mål med dina studier. En del yrkesexamina, som 
exempelvis juristexamen och socionomexamen, 
kräver att du går ett program.

– För dig som inte riktigt vet vad du vill kan 
det vara en fördel med en fristående kurs, menar 
Marie. Man får möjlighet att prova på hur det 
är att plugga och känna sig för lite. Det behöver 
inte bli en sådan stor sak av det hela.

Hon vill gärna tipsa om Stockholms univer-
sitets sommarkurs Introduktion till universitets-
studier på 7,5 högskolepoäng. Där får studen-
terna ett smakprov på hur högre studier går till, 
hur man skriver akademiskt och så vidare.

– Om man har fixat gymnasiet så klarar man 
oftast att läsa vid universitetet också, säger 
Marie. Det handlar mycket om intresse och hur 
motiverad man är. När man tycker att något är 
roligt så går allt mycket lättare. Dessutom finns 
det hjälp att få under studietiden, till exempel 
med studieteknik och akademiskt skrivande hos 
Studie- och språkverkstaden här i Studenthuset.

Den studie- och karriärvägledning som er-
bjuds i Studenthuset är av det allmänna slaget. 

Om du är intresserad av ett specifikt ämne kan 
du även vända dig till de olika institutionernas 
studievägledare. De har specialkunskaper om 
just det ämne som du vill läsa. Du hittar kon-
taktuppgifter till institutionernas vägledare på 
vår webb: su.se/institutionsvagledare

På webben finns även mer information om 
studie- och karriärvägledning samt nyttiga  
tips och råd till dig som blivande student:  
su.se/studievagledning

ARBETE OCH KARRIÄR Studie- och karriär-
vägledarna kan även ge dig tips och råd om 
arbete och karriär, och med hjälp av vår  
Karriärservice kan du tidigt komma i kontakt 
med arbetsmarknaden. Under terminen anordnas 
olika karriärseminarier där du bland annat får 
aktuell information om rekryteringsbehov hos 
olika arbetsgivare. Du får även användbara tips 
om CV-skrivande och jobbsökning.

Med jämna mellanrum får universitetet besök 
av företag och organisationer som vill rekrytera 
studenter. Läs mer: su.se/karriarservice

Arbetsmarknadsdagar 
och andra karriärevene-
mang arrangeras även 
av fakulteter, institutio-
ner och studentfören-
ingar.

su.se/karriarservice

MyCareer är univer-
sitetets jobb- och 
karriärportal. Här kan 
du söka extrajobb och 
praktik under studie-
tiden och heltidsjobb 
efter examen.

su.se/mycareer
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Vid Stockholms universitet är kopplingen mellan forskning och utbildning stark,  
vilket ger hög kvalitet i utbildningarna.

Fokus ligger på grundforskning inom två olika 
vetenskapsområden, humanvetenskap och natur-
vetenskap. Som student här kommer du att möta 
forskare som är framstående inom sina respek-
tive områden, ofta syns i media, deltar i statliga 
utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och 
ingår i nobelkommittéer och internationella 
expertorgan. Enligt forskningsorganisationen 
Nordforsk är våra forskare bland de mest cite-
rade i Norden.

Det är dessa personer som kommer att bli 
dina lärare. Många av dem beskriver mötet med 
studenterna som något av det mest positiva med 
jobbet.

Du träffar några av våra forskare på sidorna 
19, 30, 46, 54, 61, 78 och 91.

Våra forskare blir dina lärareForskningen vid Stockholms 
universitet bedrivs bland 
annat inom sexton olika 
profilområden: 

Astrofysik, kosmologi 
och partikelfysik

Atom- och molekylfysik

Barns villkor & rättigheter

Biologiska membraner

Brott & straff

Ekonomi & miljö

Katalys i organisk kemi

Klimat, hav och miljö

Kulturarv, historiska 
artefakter & processer

Materialkemi

Matematisk teoribildning 
och modellering

Normativitet, rätt & etik

Samverkan mellan gener 
och miljö

Språk & språkinlärning

Transnationalitet & 
migration

Välfärd & demokrati

Tarfala forskningsstation vid Kebnekaise.

” Stockholms universitet 
är ett framstående forsknings
universitet som kännetecknas av 
fri grundforskning. All forskning 
vid universitetet ska sträva efter 
att vara nationellt ledande och 
internationellt framstående.”

   Astrid Söderbergh Widding 
   Rektor vid Stockholms universitet
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Hur är det att plugga på Stockholms universitet – egentligen?

I en serie korta filmer berättar studenter på Stockholms 
universitet hur det är att läsa här. Passa på att ställa 
frågor till dem!

su.se/egentligen

Fråga oss!
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VA R V I L L  D U B Ö R JA?
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Vill du utveckla framtidens informationsteknik (IT) och lära dig  
det senaste inom datorer och mobiltelefoner? Inom intresseområdet 
Data och IT är programmering en viktig del, men det handlar om 
mycket mer än så. Detta är ett tvärvetenskapligt intresseområde 
som även rör samspelet mellan människor, datorer och organisationer. 

Inom Data och IT finns stora möjligheter att hitta ett yrke som  
passar dig, oavsett om du vill utveckla och designa spel eller stora 
affärssystem, om du brinner för att programmera eller drömmer om 
att skapa den perfekta interaktionen mellan dator och människa.

Data och IT
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M ATILDA K ARLSSON, HAR STUDER AT  
INTER AK TIONSDESIGN 

”Tack vare min utbildning har jag utvecklats 
som person och fått mitt drömjobb”

– Jag började läsa på KTH, men kände att jag 
ville ha en mer kreativ utbildning och valde 
därför att byta till interaktionsdesign vid Stock-
holms universitet. Utbildningen blandar teknik 
med design och mänskligt beteende, vilket var 
precis det jag letade efter. Nu har jag djupa  
kunskaper i ämnet och relevanta redskap som 
jag använder dagligen i mitt nuvarande arbete. 

– Jag får ibland frågan ”Hur orkade du läsa 
på så hög nivå?” Då brukar jag svara att det inte 
är som att läsa på gymnasienivå. På Stockholms 
universitet får man eget ansvar, läser ämnen man 
är intresserad av och man utvecklas som person. 
Studentlivet är dessutom mer än studier och 

spännande föreläsningar. Jag var till exempel 
engagerad i en sektion som bland annat an-
ordnade en stor arbetsmarknadsdag för runt  
50 företag varje år och det gav många värde-
fulla möten och kontaktytor. 

– Jag har haft tre fantastiska studieår och 
tack vare det fått mitt drömyrke som UX* 
Designer på ett programvaruföretag. Kan det bli 
bättre? Faktiskt uppskattar jag interaktionsde-
sign så mycket att jag rekommenderade den till 
min syster som nu går exakt samma utbildning 
på Stockholms universitet. Det är kanske det 
bästa betyg en utbildning kan få.

*UX = user experience

4. 

Teknikens möjligheter  
och människans behov
Matilda Karlsson fick sitt drömjobb efter att ha läst interaktionsdesign på Institutionen för  
data- och systemvetenskap. En utbildning som handlar om att förstå interaktionen mellan  
människa och dator; hur man designar ett gränssnitt eller en app på bästa sätt för att den ska  
vara enkel att använda. 

Matilda Karlsson
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M ATS WIKLUND, FORSK AR INOM  
DATA- OCH SYSTEMVETENSK AP  

– Jag forskar i hur man kan använda datorspel i 
lärande sammanhang. De är väldigt bra simulato-
rer som rätt använda kan vara effektiva utbild-
ningsverktyg. Men om jag bara forskade utan att 
få studentkontakt skulle jag nog bli galen. Jobbet 
som lektor passar mig bra. Jag tycker det är vär-
defullt att studenterna kommer till tals. Deras syn-
punkter är viktiga. Ibland arbetar vi med tekniken 
”flipped classroom” där studenterna får läsa saker 
innan lektionerna så att tiden tillsammans istället 
används till diskussioner.

 – Tvärtemot vad många tror så är utbild-
ningen inte särskilt matematiktyngd. Vi tar alltid 
med människan i allt vi gör. Det är lite det som 
är vår nisch. Vi samarbetar också tätt med andra 
institutioner inom till exempel marknadsföring, 
och vi sysslar även med projektledningsbiten. 

Det finns många special inriktningar. Här får du 
lära dig allt från klassisk programmering, via 
speldesign till system utveckling.

– Yrkesläget efter utbildningen är väldigt gott 
och kommer nog att fortsätta vara så. Många 
börjar arbeta på IT-konsultföretag, men även 
som programmerare eller med 3D-grafik. En del 
lockas med intressanta heltidsjobb redan under 
utbildningen, men mitt råd är att gå färdigt 
först. Det visar också att man klarar av stora 
tidskrävande projekt och är ett slags kvitto på 
att man slutför det man har åtagit sig.

4. 

”Yrkesläget efter utbildningen  
är väldigt gott” 
– Jag fascineras av forskning och möjligheten att sprida kunskap via öppna system, säger  
Mats Wiklund. Stockholms universitet var tidiga i branschen och faktiskt var det vår professor  
Börje Langefors som skapade ordet dator.

”Om jag bara forskade 
utan att få student
kontakt skulle jag nog 
bli galen”

Mats Wiklund
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DATA O C H I T

Vill du vara med där framtidens informations-
teknik (IT) utvecklas och lära dig den senaste 
tekniken inom datorer och mobiltelefoner? Är 
du också intresserad av hur människor effektivt 
kan använda ny teknik är data- och system-
vetenskap något för dig. 

Data- och systemvetenskap är ett tvär-
vetenskapligt ämne som täcker alla områden 
där datorer och informationsteknik används 
av människor, företag och organisationer. 
Data vetenskap är den tekniska delen av ämnet 
som ger kunskap om datorer, programmering, 
datakommunikation, databaser och business 
intelligence. Systemvetenskap handlar om sam-
spelet mellan IT, människor och organisationer. 
Det omfattar även modeller och verktyg för att 
analysera och utforma system samt kunskap  
om projektledning.

Du behöver inte kunna programmera eller  
ha tekniska förkunskaper om datorer när du 
börjar studera hos oss, det lär du dig under 
utbildningen. Oavsett vilken bakgrund du har 
från gymnasiet, till exempel inom samhälls-
vetenskap, ekonomi eller naturvetenskap, har  
vi en IT-utbildning som passar dig.

ARBETSMARKNAD Arbetsområdena inom 
IT är många. Några exempel är datasäkerhet, 
systemutveckling, programmering, webbdesign, 
multimedia och datorspelskonstruktion. Bra 
och effektiva IT-lösningar är en viktig fram-
gångsfaktor hos både företag och organisatio-
ner. IT-kunskap behövs därmed inom alla bran-
scher där datorsystem används, underhålls och 
utvecklas. Framtidsutsikterna inom IT-området 
är mycket goda.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
data- och systemvetenskap som huvudområde 
kan du antingen läsa fristående kurser i ämnet 
om minst 90 hp (Data- och systemvetenskap I, 
II och III) tillsammans med kurser om 90 hp 
i valfria ämnen, eller välja något av följande 
kandidatprogram:
• Affärssystem och tjänstedesign
• Data- och systemvetenskap
• Datavetenskap
• Datorspelsutveckling
• Digitala medier
• Ekonomi och IT
• Interaktionsdesign
• Marknadskommunikation och IT

Data- och systemvetenskap
Institutionen för data och systemvetenskap, DSV  dsv.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

I den digitala utbildningskatalogen finns alltid aktuellt  
utbildningsutbud: su.se/utbildningskatalog
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VA R V I L L  D U B Ö R JA?
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Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. 
I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisa-
tioner fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är intresserad av hur finanskriser 
uppstår eller varför vissa ekonomier har växt snabbare än andra? Då  
är ekonomisk historia ett ämne för dig.

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället, då är  
nationalekonomi ditt ämne.



24         U T B I L D N I N G A R  V I D  S T O C K H O L M S  U N I V E R S I T E T

– Företagsekonomi är ett brett ämne som ger oändliga möjligheter, säger Dilan Roleda  
som har ett år kvar till sin kandidatexamen. 

DIL AN ROLEDA , STUDER AR FÖRETAGSEKONOMI 

”En väldigt bra sak med Stockholms universitet 
är att vi hjälper varandra”

– Företagsekonomi har många olika inriktningar 
och passar alla, oavsett om man gillar att bara 
pilla med siffror eller vill möta människor. Fun-
derar du på att gå utbildningen, så tveka inte. 
Det är bara att köra. Du får en stabil grund för 
ditt framtida yrkesval och får möta människor 
som är förankrade i arbetslivet. 

– Jag började läsa global företagsledning, 
men nischade in mig på ren företagsekonomi. 
Mitt första mål är att ta kandidatexamen, sedan 
självklart även en masterexamen. Slutmålet är 
att arbeta som managementkonsult på större in-
ternationella företag som vill utvecklas och växa. 

– Jag valde Stockholms universitet för att jag 

ville gå på en stor skola där det finns möjlig-
heter att läsa andra kurser. Ytterligare ett stort 
plus är att det finns många internationella lärare 
som har pedagogiska föreläsningar här. En av 
våra lärare som är väldigt intresserad av ny 
teknik kopplade en gång ihop våra telefoner och 
hade mentometeromröstningar i föreläsnings-
salen. Ett effektivt sätt att få alla engagerade 
och delaktiga. 

– En väldigt bra sak med Stockholms univer-
sitet är att vi stöttar och hjälper varandra. Det 
är många grupparbeten med skratt och intres-
santa diskussioner.

En stabil grund för  
framtida yrkesval

Läs om vad du bör ha koll på under studietiden: su.se/studera

Dilan Roleda
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Efter nio år som ekonom ville Ulrika Mandell byta inriktning. Eftersom hon var intresserad 
av personalfrågor läste hon bland annat arbetsmarknadskunskap vid Stockholms  
universitet 1998–2003. 

Mentorn som gillar att hjälpa 
människor och organisationer

ULRIK A M ANDELL , TIDIGARE STUDENT (ALUMN) 
SOM L ÄST ARBETSM ARKNADSKUNSK AP 

”Min rädsla att inte klara av utbildningen  
var helt fel”

– Jag var lite osäker om jag skulle klara av att 
läsa på den här nivån, eftersom mina föräldrar 
inte är akademiker. Men det gick ju bra och var 
hur roligt som helst, säger Ulrika. Det är en lyx 
att hjälpa människor och organisationer att hitta 
rätt och min C-uppsats handlade faktiskt om 
karriärvägledning. 

– Arbetsmarknadskunskap är ett väldigt 
övergripande ämne inom ”Human Resources 
Management” och man får grunden inom det 
beteendevetenskapliga området med allt från 
personalutveckling och arbetsrätt till rehabilite-
ring. Jag valde att specialisera mig på pedagogik 
efter basutbildningen, säger Ulrika. 

– Sedan jag tog examen har jag varit mentor 

åt många studenter. Det är stimulerande och gör 
också att jag breddar mitt kontaktnät. Anmäl dig 
gärna till alumn-/mentorverksamheten när du är 
klar med din utbildning. Det är både givande och 
roligt. Genom institutionen har jag även haft en 
kvalitetskanal för att rekrytera nya medarbetare. 
Jag uppmanar alla att använda den ingången  
eftersom det uppskattas lika mycket av studen-
terna som av företagen och organisationerna. 

– Personal- och utvecklingsfrågor ligger mig 
varmt om hjärtat. Jag jobbar nu som HR-konsult 
och karriärvägledare. Eftersom jag tyckte att det 
saknades konkret vägledning hur man gör för att 
komma in på arbetsmarknaden har jag skrivit 
boken ”Konsten att söka jobb” som innehåller 
handgripliga råd och tips.

Ulrika Mandell
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E KO N OM I O C H F Ö R E TAGA N D E

Hur uppstår finanskriser? Varför har vissa 
ekonomier vuxit snabbt medan andra stagne-
rat? När utlöser försörjningsproblemen sociala 
konflikter? Inom ekonomisk historia studeras 
samspelet mellan ekonomin och samhället i 
ett långsiktigt perspektiv. Centralt för ämnet 
är nämligen att studera maktfördelning på en 
rad olika nivåer: globalt, nationellt, regionalt 
och lokalt. Ämnet ger också unika möjligheter 
att sätta in dagens stora samhällsfrågor i ett 
längre tidsperspektiv. Det kan gälla företa-
gandets villkor, synen på kvinnors och mäns 
arbete, ändrade konsumtionsvanor, välfärds-
statens problem, globaliseringens effekter på 
låglöneländer eller vårt förhållande till natur-
resurser och miljö. Ekonomisk historia handlar 
även om människors tankar om ekonomin, 
till exempel hur tillväxt åstadkoms, hur kriser 
uppkommit och hur de ska lösas. Vi studerar 
inte bara hur fackekonomer har försökt förstå 
hur ekonomiska system fungerar och föränd-
ras, vi intresserar oss också för gemene mans 
tankar om ekonomi.

Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer 
än man kan tro. Det handlar inte bara om siff-
ror och teori utan om hur vårt samhälle fung-
erar och påverkas av individer, organisationer 
och omvärlden samt hur dessa interagerar med 
varandra. En viktig del av utbildningen i ämnet 
handlar om ditt sätt att se på processer och 
företeelser omkring dig – att du kan analysera, 
tolka och förändra samt har en mångsidig bild 
av din omvärld. Det handlar även om hur du ser 
på dig själv och din plats i samhället och värl-
den – vi vill att du ska reflektera och ifrågasätta 
med en etisk självmedvetenhet i centrum.

Rent konkret ger studier i företagsekonomi 
dig kunskap om hur företag och andra orga-
nisationer fungerar, deras roll i samhället och 
hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. 
Du får lära dig hur man leder, organiserar, 
marknadsför, redovisar, finansierar och kom-
municerar i företag och organisationer. Du får 
även kunskap om strategier för utvecklande 
av verksamheter och analys av företag och 

ARBETSMARKNAD Inom ämnet ekonomisk 
historia förvärvar du kunskaper som är använd-
bara inom många områden på svensk och inter - 
nationell arbetsmarknad. Kunskaperna har 
exempelvis relevans för yrkesgrupper som lärare, 
utredare, journalister, informatörer, ekonomer, 
biståndsarbetare, tjänstemän i offentlig förvalt-
ning och i privata företag.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
ekonomisk historia som huvudområde kan du 
antingen läsa fristående kurser om minst 90 
hp i ämnet tillsammans med kurser om 90 hp i 
valfria ämnen, eller läsa följande program:
• Kandidatprogram i internationella relationer 

och ekonomisk historia

organisationer. De frågor som behandlas är 
användbara inom det privata näringslivet, den 
offentliga sektorn och ideella organisationer. 
Vi på Företagsekonomiska institutionen har en 
bred definition av ämnet och försöker ständigt 
utmana rådande idéer och bredda vårt utbud av 
utbildningar. Vi erbjuder bland annat program 
inom reklam och PR samt företagsekonomi med 
statsvetenskap eller språk. Allt för att du som 
student ska vara väl förberedd för arbete på en 
marknad i ständig förändring som kräver flexi-
bilitet, kreativitet och bred kunskap. 

ARBETSMARKNAD Kunskaper i ämnet  
företagsekonomi ger dig tillgång till en bred  
arbetsmarknad, inom det privata näringslivet, 
den offentliga sektorn och ideella organisatio-
ner. Vanliga yrken för företagsekonomer är: 
marknadsförare, ekonomichef, personalchef, 
försäljningschef, revisor, controller, finans-
analytiker, konsult och egen företagare. 

Ekonomisk historia
Ekonomisk-historiska institutionen  ekohist.su.se

Företagsekonomi
Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School  sbs.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                                  
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Nationalekonomi handlar om hur människor 
fattar beslut, och om hur dessa beslut påver-
kar dem själva och andra. Nationalekonomer 
studerar också hur samhällsekonomin påverkas 
av besluten. Intresset sträcker sig alltså från 
enskilda individer och samspelet dem emel-
lan, till företag, konkurrens och övergripande 
samhällsfrågor. Tänkbara frågeställningar är: 
Vilka faktorer bestämmer utfallet i en löneför-
handling? Hur fungerar olika former av mark-
nader, exempelvis dagligvaruhandel, börser, 
eller auktionssajter på nätet? Vad blir effekten 
av olika slags konkurrenspolitik? Vad finns det 
för samband mellan arbetslöshet, internationell 
handel och ekonomiskt välstånd? Vilka är ef-
fekterna av att Riksbanken sänker reporäntan? 
För att besvara sådana frågor utvecklar natio-
nalekonomer teorier samt genomför empiriska 
undersökningar med utgångspunkt i ekonomisk 
statistik eller observationer i experiment.

Nationalekonomi ingår i flera kandidatpro-
gram, men du kan även läsa fristående kurser 
i nationalekonomi med inriktning mot olika 
forskningsområden som exempelvis arbetsmark-
nadsekonomi, miljöekonomi, diskriminering, 
ekonometri, och internationell ekonomi. 

EXAMEN För att få en Filosofie kandidatexa-
men med företagsekonomi som huvudområde 
kan du läsa fristående kurser om minst 90 hp 
i ämnet tillsammans med kurser om 90 hp i 
valfria ämnen. För Ekonomie kandidatexamen 
krävs 90 hp företagsekonomi, 30 hp national-
ekonomi (eller tvärt om med nationalekonomi 
som huvudområde) och 60 hp valfria ämnen. 
Följande program leder också till en kandidat-
examen i företagsekonomi:
• Kandidatprogram i företagsekonomi
• Kandidatprogram i ekonomi och IT
• Kandidatprogram i företagsekonomi och 

statsvetenskap
• Kandidatprogram i Global Management

ARBETSMARKNAD Som nationalekonom 
kan du arbeta både inom offentlig och privat 
sektor. I det förra fallet är departement, statliga 
myndigheter, Sveriges Riksbank och kommuner 
exempel på arbetsgivare. När det gäller den 
privata sektorn rör det sig om banker, finans-
institut, stora företag eller intresseorganisationer.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
nationalekonomi som huvudområde kan du 
antingen läsa fristående kurser om 90 hp i  
ämnet tillsammans med kurser om 90 hp i 
valfria ämnen, eller välja något av följande 
program:
• Kandidatprogram i nationalekonomi och 

statistik
• Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och  

politik 
•  Samhällsplanerarprogrammet

Nationalekonomi
Nationalekonomiska institutionen  ne.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Läs mer om om universitetets studentservice: su.se/studentservice

E KO N OM I O C H F Ö R E TAGA N D E
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VA R V I L L  D U B Ö R JA?
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Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här  
samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med 
bland annat musik-, litteratur-, film-, konst- och teatervetenskap som 
olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. 
Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga 
och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt  
sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred  
generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det 
krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att  
kommunicera.
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K ARIN HEL ANDER, FORSK AR INOM  
TEATER VETENSK AP 

”Vårt akademiska uppdrag är att utbilda, 
forska och samverka”

– Vårt akademiska uppdrag är att utbilda, forska 
och samverka. Många av våra utbildningar är 
tvärvetenskapliga och vi samarbetar också med 
kulturinstitutioner, säger Karin och fortsätter: Det 
är spännande att se hur vårt kulturarv hjälper oss 
att förstå dagens samhälle. Hur tolkar vi klassiker 
idag? Hur har man spelat Shakespeare under olika 
tidsperioder och hur gestaltar vi hans pjäser idag?

– Teatervetenskap är intressant eftersom 
scenkonsten gestaltar människan och samhäl-
let i samtida perspektiv men även pekar mot 
framtiden. Utbildningen är – liksom scenkon-
sten - komplex och tar upp texten, bildkonsten, 

rörelsen, dansen, musiken och samhället. Det 
går därför utmärkt att kombinera teaterveten-
skap med andra estetiska ämnen, eller exem-
pelvis genusvetenskap, historia och etnologi. 
Det är inte en praktisk utbildning även om 
kunskapen man får kan användas av praktiker. 
Under kursen Föreställningsanalys ser vi bland 
annat aktuella föreställningar som vi disku-
terar och analyserar. Utbildningen stagnerar 
aldrig eftersom det är en ny repertoar varje 
termin. Levande scenkonst är unika ögonblick i 
historien. Mötet mellan publik och aktörer sker 
i nuet och just det mötet sker bara en gång.

– På Stockholms universitet har vi en del 
öppna föreläsningar dit alla är välkomna. Det 
kan vara ett bra tips om du vill veta lite mer om 
utbildningarna eller bara är intresserad av ett 
visst ämne.

Christofer Wikner

Karin Helander har många järn i elden. Hon är professor i teatervetenskap, lärare i barnkultur,  
och även vicerektor för hela det humanvetenskapliga området.

”Kulturarvet hjälper oss  
att tolka dagens samhälle”

Läs mer om öppna föreläsningar: su.se/oppnaforelasningar

Karin Helander
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CHRISTOFER WIKNER, STUDER AR  
KONST  VETENSK AP

”Man kan välja den kommersiella eller den 
kulturella vägen efter utbildningen”

– Konstvetenskap går på djupet både vad det 
gäller verken men även historien bakom konst-
närerna. Vi får lära oss teorier som ger konsten 
helt nya dimensioner. I grundkursen går man 
igenom nästan hela den västerländska konsthis-
torien. Ingen kan gå kursen utan att bli intres-
serad av någon epok. Vi lär oss konstant nya 
saker och pusselbitarna faller på plats, en efter 
en. Det är otroligt hur man kan se spår från 
antiken i dagens verk.

– Kursen innehåller en del abstrakta teorier 
som kan vara lite svåra att greppa. För att sä-
kerställa att alla har förstått budskapet så har vi 
textseminarier där man kan ställa frågor. Själv-
klart går det också bra att prata med studie-

kamraterna. Vi hjälper varandra och det finns 
ingen konkurrens. En riktigt bra workshop var 
när vi var på Spökslottet i Stockholm och fick 
närvara vid en riktig teknisk analys. Vi fick se 
hur konstverket röntgades och IR-belystes och 
vara med när man tog färgprover. 

– Lärarna är engagerade, inspirerande och 
kompetenta. Många har en fot i arbetslivet sam-
tidigt som de undervisar på universitetet, vilket 
visar att det är en utbildning som faktiskt leder 
till jobb. Efter avslutad utbildning finns det två 
vägar att gå. Den kommersiella vägen att arbeta 
på exempelvis gallerier, eller så kan man gå den 
kulturella vägen och ta anställning på exempel-
vis museer. Just nu känns det senare alternativet 
mest lockande.

– Alla har glädje av att läsa konstvetenskap, skrattar Christofer Wikner. Jag har gått Konst-
vetenskap I och II och läser nu Kandidatprogram för museer och kulturarv. Målet är att läsa  
vidare och ta en masterexamen. 

”Vi lär oss konstant nya saker och 
pusselbitarna faller på plats”

Christofer Wikner
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Arkeologi, läran om det förflutna, handlar om 
hur människors livsvillkor har förändrats under 
årtusenden. Arkeologer tolkar spår efter männ-
iskor som levde förr och försöker förstå hur 
de uppfattade sin värld och organiserade sina 
samhällen. Centralt i studierna är tillämpningen 
av olika teorier och metoder på det arkeologiska 
källmaterialet, som består av boplatser, befäst-
ningsverk, gravar, husgeråd, konsthantverk, 
ben, vapen, mynt och mycket annat. Du får 
delta i utgrävningar, museibesök och exkur-
sioner, vilket får dig att se din omgivning med 
andra ögon. Arkeologins roll i dagens samhälle 
är också en viktig del av utbildningen. 

Inom antikens kultur och samhällsliv läser 
du om den grekiska och romerska världen från 
stenåldern till det romerska imperiets upplös-
ning ca 500 e.Kr. Genom studier av skriftligt 
och arkeologiskt källmaterial fördjupar du dig 
huvudsakligen i den västerländska kulturens 
utveckling med utgångspunkt i de antika kultu-
rerna kring Medelhavet. 

Du kan under utbildningen även specialisera 
dig mot laborativ arkeologi som analyserar 
arkeologiskt material med tekniskt avance-
rade metoder, osteoarkeologi som studerar 
skelett lämningar efter människor och djur från 
utgrävningar eller numismatik som handlar om 
ekonomi, mynt och andra betalningsmedel. 

ARBETSMARKNAD Arkeologer kan arbeta på 
museer, myndigheter, privata utgrävningsföre-
tag, universitet och högskolor. Du kan även ha 
stor nytta av studierna inom andra yrkesområ-

Är du intresserad av kultur för barn, barns 
eget skapande och barns upplevelser av kultur? 
Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen 
på barn och barndom förändras och vad som 
anses vara bra och nyttigt för barn föränd-
ras likaså. Vilken kultur som produceras och 
presenteras för barn beror till stor del på vilken 
barnsyn som är rådande och vilka normer som 
finns i samhället. Detta kommer vara några 
av utgångspunkterna för dina studier i ämnet 
barnkultur. Barnkultur är ett mångvetenskap-

den som till exempel samhällsplanering, media, 
kultur, utbildning och turism.

EXAMEN För att få en kandidatexamen  
med arkeologi som huvudområde kan du 
antingen läsa fristående kurser i arkeologi eller 
antikens kultur och samhällsliv om minst 90 hp 
(Arkeologi I, II och kandidatkursen i arkeologi 
eller Antikens kultur och samhällsliv I, II och 
kandidatkursen i antikens kultur och samhälls-
liv eller Arkeologi I och II och kandidatkursen 
i laborativ arkeologi) tillsammans med kurser 
om 90 hp i valfria ämnen, eller välja något av 
följande program:
• Kandidatprogram i arkeologi (där du läser 

antingen arkeologi eller antikens kultur och 
samhällsliv) 

• Kandidatprogram i klassiska studier,   
inriktning antikens kultur och samhällsliv, 
antik grekiska eller latin

För att få en masterexamen i arkeologi kan  
du läsa vårt masterprogram i arkeologi med 
inriktning: arkeologi, laborativ arkeologi,  
osteoarkeologi eller antikens kultur och  
samhällsliv.

ligt fält och som barnkulturvetare studerar du 
estetiska uttryck som litteratur, musik, dans, 
teater, film och TV för barn. Dessutom ingår 
barns digitala medier, konsumtion, lek, kamrat-
kulturer, språkutveckling och barnkulturpolitik 
i utbildningen. Barns rätt till kultur, delaktig-
het och rätt att komma till tals kommer vara 
centralt i kurserna. Utbildning i barnkultur ger 
dig teoretiska och metodiska verktyg för att 
studera och analysera estetiska uttryck för barn 
och barns upplevelser av kultur. Utbildningen 

Arkeologi 
Institutionen för arkeologi och antikens kultur  archaeology.su.se

Barnkultur 
Centrum för barnkulturforskning/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen  buv.su.se/cbk

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Curatorns roll har blivit alltmer omfattande 
under 2000-talet. Curating, som under det 
sena 1900-talet varit synonymt med att vara 
en frilansande utställningsproducent, omfat-
tar idag en lång rad funktioner som förbinder 
kreatörer och producenter (exempelvis konst-
närer, arkitekter, filmare, författare) med en 
publik. I centrum av det curatoriella uppdraget 
står uppgiften att organisera och möjliggöra 
möten mellan publik och verk, oavsett vilken 
form eller uttryck denna publik och dessa verk 
tar sig. Det curatoriella arbetet handlar både 
om kritiska förhållningssätt (att ifrågasätta 
normer och makthierarkier utifrån ett historiskt 
och filosofiskt perspektiv) och praktik (bland 
annat skötsel av samlingar, produktion av 
utställningar och evenemang) samt förmedling i 
verbala, digitala och tryckta medier. Den inter-
nationella masterutbildningen i Curating ger dig 
teoretiska verktyg och praktiska kunskaper för 
att analysera, utveckla, organisera, arrangera 

är nära knuten till barnkulturell praktik och 
du får under utbildningen göra flera fältstu-
dier och studiebesök för att studera pågående 
verksamheter såsom museer, teatrar etc. Studier 
i barnkultur tränar din analytiska förmåga, ditt 
kritiska tänkande, din förmåga att uttrycka dig 
i tal och skrift samt ger dig bred kunskap om 
barns kulturella villkor samt god insikt i det 
samtida kulturlivet.

ARBETSMARKNAD Studenter som läst 
barnkultur har gått vidare till arbeten inom 
den breda barnkultursektorn såsom barnkul-
turhandläggare på kommunala kulturförvalt-

ningar, arbete på kulturrådet, barnteaterpro-
ducenter, museiepedagoger, konstpedagoger, 
författare/illustratörer, bibliotekspedagoger osv. 
Några har fortsatt på forskarutbildning i närlig-
gande ämnen. Det finns också studenter som 
läser barnkultur som fortbildning för att bredda 
sin tidigare utbildning.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
barnkultur som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om totalt 90 hp (Barn-
kultur I–III) tillsammans med kurser om 90 hp 
i valfria ämnen, eller läsa följande program:
•  Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

och förmedla curatoriella projekt. Utbildningen 
bygger på ett nära samarbete med disciplinerna 
konstvetenskap, företagsekonomi, filosofi och 
juridik, samt med kunskapsproducerande insti-
tutioner utanför universitetet som konsthallar, 
gallerier, museer och förlag.

ARBETSMARKNAD Utbildningen förbereder 
dig för arbeten som exempelvis curator, musei-
intendent, utställningsproducent eller projekt-
ledare, och ger även behörighet att ansöka till 
forskarutbildning. 

EXAMEN Du kan endast få en examen med 
Curating som huvudområde på avancerad nivå. 

Curating
Institutionen för kultur och estetik  su.se/ike

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Anmäl dig till kurser och program via antagning.se.
Senast den 18 april inför höstterminen 2017 och den  
15 oktober inför vårterminen 2018. För sommarkurserna  
är sista anmälningsdag den 15 mars.
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Hur förstår människor sig själva, sin omvärld 
och sin historia? Hur formar individer och 
grupper sina liv och föreställningsvärldar, i 
olika tider och under olika villkor? Etnologi 
(tidigare kallades ämnet folklivsforskning) är 
en vetenskap som utforskar hur vardagslivet ge-
staltar sig i både samtida och historiska miljöer. 
Aktuella samhällsfrågor som migration, kultur-
arv, nationell tillhörighet och välfärdsstatens 
förändring studeras ur ett kulturellt perspektiv. 
Etnologiska perspektiv kombinerar närhet och 
distans. De förutsätter en vilja att förstå de 
företeelser som studeras utifrån människors eget 
perspektiv, men också med ett ifrågasättande 
och kritiskt förhållningssätt. Som etnologistu-
dent får du tidigt lära dig kulturanalytisk teori 
och öva dig i empiriskt/analytiskt arbete genom 
fältarbeten och arkivstudier med åtföljande 
bearbetning och textframställan. Du kan läsa 
etnologi både inom program och som fristående 
kurser, terminslånga eller kortare. Några av 
kurserna ges på halvfart och kvällstid.

ARBETSMARKNAD Etnologi är ett ämne för 
dig som vill arbeta på kulturhistoriska museer  
eller med kvalitativa utvärderingar och utred-
ningar. Utbildningen är dessutom utmärkt för 
dig som siktar på en framtid inom kultur- och 
informationssektorn, till exempel som journa-
list, förlagsredaktör, kultursekreterare, biblio-
tekarie eller lärare. Etnologiska kunskaper är 
också användbara inom marknadsföring och 
kommunikation.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
etnologi som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
tillsammans med kurser om 90 hp i valfria äm-
nen, eller välja något av följande program:
• Kandidatprogram i mångfaldsstudier
• Kandidatprogram för museer och kulturarv
• Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Etnologi
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap  erg.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Har du svårt att välja utbildning eller vill du diskutera dina studieplaner?
Kontakta våra studievägledare. För kontaktuppgifter: su.se/studievagledning
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Filmen, med dess drygt hundraåriga historia, är 
ett förhållandevis ungt medium, och filmveten-
skap är ett ännu yngre akademiskt ämne. Det 
betyder att mycket av forskningen är dagsaktuell. 
Likaså är ämnet tvärvetenskapligt, vilket innebär 
att vi ser på filmen ur många olika perspektiv. 
Inom filmvetenskap får du redskap för att  
analysera mediesituationen främst ur ett hu-
manistiskt perspektiv. ”Film” är för oss ett vitt 
begrepp, som inte bara innefattar biografvisad 
film (även om sådana upptar en stor del av vår 
forskning och undervisning), utan även television 
och digitala medier. Vi studerar de rörliga bild-
mediernas historia, teori, estetik och funktion. 
Även om vi är ett humanistiskt ämne analyserar 
vi även exempelvis deras ekonomiska och tekno-
logiska aspekter. Det ger insikt i komplexiteten 
hos rörliga bilder, men också stora möjligheter 
till specialisering utifrån egna intressen. Kurs-
utbudet är brett med kurser på grundnivå och  
avancerad nivå. Du har möjlighet att läsa allti-
från fem veckor till två år om du väljer kurser 

eller program. De flesta filmintresserade börjar 
läsa våra två grundkurser Filmvetenskap I, 30 
hp – en termin med det mesta av filmens och den 
rörliga bildens historia, följt av Filmvetenskap II, 
30 hp – en termins fortsättning med fördjupning 
av ämnet. Därefter kan du läsa vidare på kandi-
datnivå och fortsätta upp till avancerad nivå. Du 
kommer att ha många möjligheter att välja det 
som passar dig och intresserar dig. 

ARBETSMARKNAD Kurserna ger en bred 
teoretisk grund för den som söker ett yrke med 
kreativa eller administrativa uppgifter inom 
film, TV, information etc., liksom för den som 
vill satsa på en humanistisk forskarkarriär. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
filmvetenskap som huvudområde ska du läsa 
fristående kurser om minst 90 hp i ämnet (Film-
vetenskap I och II 30 hp samt Filmvetenskap – 
kandidatkurs) tillsammans med kurser om  
90 hp i valfria ämnen. 

Filmvetenskap
Institutionen för mediestudier  ims.su.se/filmvetenskap

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk 
filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger 
nära samman med varandra, men handlar delvis 
om skilda frågor. 

Inom praktisk filosofi studeras grundlägg-
ande frågor som rör människans praktik och 
handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som 
rationalitet, normer och värderingar. Hur bör 
vi leva? Har vi en fri vilja? Vad är ett rationellt 
beslut? Kan normer och värderingar vara sanna 
eller är de endast uttryck för känslor och attity-
der? Centrala forskningsområden inom praktisk 
filosofi är bland andra beslutsteori, moralfilosofi 
och politisk filosofi. 

Inom teoretisk filosofi studeras grundläggande 
frågor om tillvarons beskaffenhet och om villko-
ren för vår kunskap om den. Begrepp som san-
ning, existens och mening är av särskilt intresse. 
Hur förhåller sig medvetandet till hjärnan? Finns 
det en verklighet som är oberoende av oss och 
kan vi i så fall veta något om den? Vad känne-
tecknar en vetenskaplig förklaring? Vad gör en 

slutledning giltig? Centrala forskningsområden 
inom teoretisk filosofi är bland andra kunskaps-
teori, språkfilosofi, vetenskapsteori och logik. 

ARBETSMARKNAD Studier i filosofi tränar 
upp din analytiska förmåga, vilket du har nytta 
av i många yrken. Många kombinerar sina 
studier i filosofi med andra ämnen och arbetar 
sedan inom tekniska och naturvetenskapliga 
områden eller inom humanistisk och samhälls-
vetenskaplig sektor. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
filosofi som huvudområde kan du antingen läsa 
fristående kurser om minst 90 hp i ämnet till-
sammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, 
eller välja något av följande program:
•  Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik
•  Kandidatprogram i logik, filosofi och  

matematik
•  Kandidatprogram i filosofi och lingvistik

Filosofi
Filosofiska institutionen  philosophy.su.se

KU LTU R O C H H I STO R I A
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Allt som människan gjort i alla tider och i alla 
kulturer och som finns bevarat i olika typer av 
källor kan kallas historia. Genom att studera 
dessa källor kan du nå kunskap om det förgång-
na och hur människan ordnat sin tillvaro – hur 
hon har byggt upp civilisationer och samhällen 
och svarat på de händelser och problem som 
uppstått. Historia är ett grundläggande och 
aktuellt ämne. Det ger dig en bild av det som 
en gång varit och samtidigt ett verktyg för att 
förstå, ifrågasätta och förklara det som händer 
idag. Ämnet historia knyter ihop dåtid med vår 
samtid. Historiestudierna kommer att lära dig 
att analytiskt och kritiskt granska sanningshal-
ten i det du läser, i allt från gamla dokument och 
vetenskaplig litteratur till IT-uppgifter på nätet 
och politiska debattartiklar. Du kommer att öva 
dig i att argumentera vid seminarier och att göra 
skriftliga redovisningar. Historiska institutionen 
vid Stockholms universitet har den största histo-
rieutbildningen i Sverige och dina historielärare 
är naturligtvis också forskare som bland annat 
forskar om relationen mellan kvinnor och män 
(genus), om hur människor tänkt och tyckt i oli-
ka tider (föreställningar, idéer och mentaliteter), 
om vilka som egentligen haft makten i samhället 
(politik), städernas framväxt (stadshistoria) och 
vilken roll idrotten spelat i samhället.

ARBETSMARKNAD Historiestudierna ger 
goda förutsättningar för yrkesarbeten med 
höga krav på självständighet med utrednings-
arbeten, kommunikativ och kritisk-analytisk 

Historia
Historiska institutionen  historia.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

förmåga. Beroende av vad du kombinerar dina 
historiestudier med, eller inom vilket utbild-
ningsprogram du väljer att läsa historia, kan du 
som historiker arbeta till exempel som lärare, 
inom bildnings- och kultursektorn, vid museer, 
inom kommunikation (press, radio, teve, förlag, 
webb, arkiv och organisationer), vid myndighe-
ter, samt inom privat och offentlig förvaltning.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
historia som huvudområde kan du antingen  
läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
(Historia I, Historia II och Historia III/Kan-
didatkurs) tillsammans med kurser om 90 hp 
i valfria ämnen, eller välja något av följande 
program:
•  Kandidatprogram i historiska studier
•  Kandidatprogram i museer och kulturarv
•  Kandidatprogram i mångfaldsstudier
•  Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Du kan även läsa historia inom Ämneslärar-
programmet med inriktning mot arbete i grund-
skolans årskurs 7–9 respektive med inriktning 
mot arbete i gymnasieskolan. Du får då en 
ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Idéhistoria handlar om hur vi människor uppfat-
tar oss själva och världen, vilka föreställningar 
vi har om historien och samtiden och vilka 
förhoppningar vi har inför framtiden. Idéhistoria 
söker mot bakgrund av övergripande föreställ-
ningar och tanketraditioner och med hjälp av en 
historisk metod analysera och förstå den intellek-
tuella och vetenskapliga kulturens framväxt samt 
dess relation till samhället. Som idéhistoriker 
studerar du hur synen på liv och död, kropp och 
själ, kön och etnisk tillhörighet förändrats under 
tidernas lopp. Idéhistoriker studerar historien 

och samtiden, men också föreställningar om 
framtiden och diskuterar vilka faktorer som 
påverkar utvecklingen.

Genom att studera idéhistoria får du ett 
spännande perspektiv på den världsbild vi har 
idag. Insikt, sammanhang och förståelse är 
nyckelord som tillsammans med ämnets tvär-
vetenskapliga karaktär gör idéhistorien till ett 
utmärkt kompletterande ämne – inte bara för 
dig som är humanist eller samhällsvetare utan 
även för dig som är medicinare, naturvetare 
eller teknolog.

Idéhistoria
Institutionen för kultur och estetik  su.se/ike
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Behovet att skapa bilder av verkligheten, gestalta 
idéer och forma miljöer har funnits i alla tider 
och kulturer. I ämnet konstvetenskap får du följa 
hur denna gestaltningsvilja förändrats till form 
och innehåll – från antiken till vår egen sam-
tid. Genom dina studier får du kunskaper såväl 
om konst och arkitektur som om andra former 
av visuell kultur, design och gestaltad miljö. 
Studierna syftar till att utveckla din förmåga att 
analysera bilder och byggnadsverk, bli observant 
på vilken information konstverk och byggnader 
kan ge som estetiska objekt, som uttryck för 
en stil och en livsuppfattning. Kurserna ger dig 
ingående historiska och teoretiska kunskaper om 
konst, konststilar och konstvärldar, där tonvik-
ten läggs vid sociala sammanhang och aktuella 
frågeställningar om exempelvis intermedialitet, 
genus och postkolonialism. Stor vikt läggs vid 
att du ska tillägna dig kunskaper och färdigheter 
att själv tolka konstvetenskapens föremål utifrån 
relevanta teorier och metoder. Genom dina 
studier får du redskap att tolka och förstå din 
omgivning – såväl de bilder, miljöer, byggnader 
och föremål som du möter i din vardag, som den 
konst, design och arkitektur som tillhör konst-
historiens klassiker. Men det konstvetenskapliga 
studiet handlar inte bara om att tillägna sig 
färdiga kunskaper och kompetenser, utan också 
om att kritiskt granska, ompröva och ifrågasätta 
traditionella perspektiv, kunskaper och urval. 

 
ARBETSMARKNAD Studenter som har läst 
idéhistoria arbetar inom en bred kultursektor. 
Många är verksamma i mediebranschen som 
journalister eller inom förlag eller bibliotek. 
Ämnets bildningskaraktär gör att det används 
som breddningsämne inom en mängd utbild-
ningar.
 
EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
idéhistoria som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
tillsammans med kurser om 90 hp i valfria  
ämnen, eller läsa följande program:
• Kandidatprogram i historiska studier
• Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

ARBETSMARKNAD Utbildningen kan leda till 
tjänster inom den statliga och kommunala kul-
tursektorn som till exempel museer och konst-
hallar, vid länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, 
inom auktions- och galleriverksamheten, inom 
media såsom radio/TV, tidningar, tidskrifter 
och bokförlag och som ett led i utbildningen till 
lärare, konservator eller arkivarie. Den analy-
tiska förmåga som konstvetenskapen har att 
erbjuda kan komma till nytta i vilken verksam-
het du än hamnar.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
konstvetenskap som huvudområde kan du 
antingen läsa fristående kurser om minst 90 
hp i ämnet (Konstvetenskap I eller Konstveten-
skap I: Visuella studier, Konstvetenskap II och 
Kandidatkurs i konstvetenskap) tillsammans 
med kurser om 90 hp i valfria ämnen, eller välja 
något av följande program, där konstvetenskap 
är ett valbart huvudområde:
• Kandidatprogram för museer och kulturarv
• Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Efter en kandidatexamen kan du söka till  
något av våra masterprogram i konstvetenskap, 
Curating eller kulturarvsstudier.

Konstvetenskap
Institutionen för kultur och estetik  su.se/ike

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Kulturarvsstudier är ett brett fält som ger dig 
kunskap om vårt gemensamma materiella och 
immateriella kulturarv. Masterprogrammet i 
kulturarvsstudier bygger på samverkan mel-
lan disciplinerna arkeologi, etnologi, historia, 
konstvetenskap, kulturgeografi och nordiska 
språk samt praktiskt verksamma specialister. 
Med hjälp av kritiska teorier och praktiska 
övningar får du studera ett föränderligt och in-
ternationellt kulturarvsområde utifrån politiska, 
rättsliga och samhälleliga perspektiv. Genom 
att studera kulturarvsområdets och kulturmil-
jövårdens idéhistoriska framväxt, verksamhet 
och samhällsroll samt staters och regioners 
betydelse och uppdrag för identifiering, skydd 
och vård av fornlämningar, landskap, parker 
och bebyggelse bland annat genom nationell och 
internationell lagstiftning, får du insikter i vilka 
möjligheter kulturmiljövården har att tolka, be-
vara, vårda och tillgängliggöra kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och landskap. Andra centrala 
teman är kulturarvets funktion i en global, na-
tionell och lokal kontext och dess roll vid krig, 
katastrofer och konflikter samt vid internatio-
nell handel med kulturföremål. Kulturarv är ett 
av Stockholms universitets profilområden och 
ett antal fristående kurser erbjuds inom huvud-
området kulturarvsstudier.

ARBETSMARKNAD Utbildningen förbereder 
för arbeten inom kulturarvsområdets myn-
digheter och organisationer som länsstyrelser, 
museer och kommuner samt konsultföretag och 
motsvarande aktörer som hanterar kulturarvs-
frågor, och ger även behörighet att ansöka till 
forskarutbildning. 

EXAMEN Du kan endast få en examen med 
kulturarvsstudier som huvudområde på avance-
rad nivå. 

Kulturarvsstudier
Institutionen för kultur och estetik  su.se/ike

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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ÄR DU BEHÖRIG?
För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha 
vissa förkunskaper. Läs mer om behörighet på antagning.se och 
ta reda på vad som gäller för just dig och din studiebakgrund.
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Vill du förbereda dig för ett arbete på en mång-
facetterad och internationell arbetsmarknad? 
Modets fält öppnar dörrar till en värld där flera 
ämnesområden samverkar. Modevetenskap är 
ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om att 
kommunicera uttryck och förstå samhällsproces-
ser. Detta lär du dig genom att läsa om modets 
historia och modets påverkan av bland annat 
kultur, miljö, media, ekonomi och könsroller.

Som student lär du dig modehistoria ur ett 
internationellt perspektiv, modets centrala 
begrepp och betydelser samt dess roll i sam-
hällsutvecklingen. Du övar dig även på att se 

och analysera mode i dess olika skepnader och 
på att formulera dig muntligt och skriftligt om 
mode ur ett historiskt, kulturellt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Modevetenskap är ett 
centralt ämne för dig som vill förbereda dig 
inför en yrkesverksamhet inom den stora  
modevärlden utanför universitet, eller för  
fortsatta forskarstudier i ämnet.

ARBETSMARKNAD Modevetenskap stude-
ras ur ett internationellt perspektiv och du 
kommer därför ha möjlighet att arbeta i olika 
miljöer inom moderelaterade områden både i 

Modevetenskap 
Institutionen för mediestudier  ims.su.se/modevetenskap

Gillar du att läsa? Är du intresserad av hur  
litteraturen har förändrats genom historien, från 
äldre tiders muntliga diktning fram till dagens 
digitala textvärldar? Vill du bli expert på att 
analysera och tolka texter? Då är litteraturveten-
skap ett ämne som passar just dig! Som littera-
turvetare får du studera dikter, noveller, romaner 
och pjäser i deras historiska, sam hälleliga och 
formmässiga sammanhang. Från den littera-
turhistoriska grunden bygger vi upp ett alltmer 
nyanserat vetenskapligt förhållningssätt. Du får 
läsa såväl kända klassiker som nyare litteratur, 
från Homeros och Sapfo till Toni Morrison och 
Tomas Tranströmer, och samtidigt fördjupa dig 
i allt från berättarteknikens ABC till postkolo-
niala aspekter. Under dina studier i litteraturve-
tenskap utvecklar du således en grundläggande 
litteraturhistorisk kompetens och tränas i kritiskt 
tänkande. Du förvärvar en ökad metodologisk 
och teoretisk insikt och en förfinad analytisk 
förmåga. Under studiernas gång kan du välja att 
fördjupa dig i exempelvis barn- och ungdoms-
litteratur, genusteori, intermedialitet och 
modernitetsproblematik. Vi erbjuder en rad olika 
kurser, från grundkursen i litteraturvetenskap till 
olika kvällskurser. 

ARBETSMARKNAD Studenter som har läst 
litteraturvetenskap arbetar idag ofta i yrken där 
höga krav ställs på läsförståelse, skrivfärdighet, 
språkkänsla och vetenskapliga förhållnings-
sätt. En del arbetar inom förlagsbranschen 

som exempelvis förläggare, redaktörer och 
språkgranskare. Andra jobbar som kritiker 
och kulturjournalister och syns i tidningar, på 
radio och teve och på nätet. Många litteratur-
vetare återfinns också i statliga och kommu-
nala verksamheter som kultursekreterare och 
informatörer. Lärare och bibliotekarier är två 
andra viktiga yrkesgrupper där en litteratur-
vetenskaplig utbildning av tradition spelar en 
framträdande roll. Många etablerade författare 
och översättare har studier i litteraturveten-
skap som akademisk merit. De färdigheter som 
studenterna uppövar under studier i litteratur-
vetenskap kan alltså mynna ut i många olika 
typer av anställningar. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
litteraturvetenskap som huvudområde kan du 
antingen läsa fristående kurser om minst 90 hp 
i ämnet (Litteraturvetenskap I, II och Kandidat-
kurs) tillsammans med 90 hp i valfria ämnen, 
eller läsa följande program:
• Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Du kan därefter ta en examen på avancerad nivå 
med litteraturvetenskap som huvudområde.

Litteraturvetenskap
Institutionen för kultur och estetik  su.se/ike

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Musiken är vår ständiga följeslagare – antingen 
den når oss via öronen eller redan finns i vårt 
inre. Så är det i dag tack vare modern medietek-
nologi och så har det alltid varit, fastän sätten 
att förmedla musiken har varierat. Musikve-
tenskapen studerar detta livsnödvändiga men 
sammansatta fenomen. Musikvetare förenar 
intresse för musiken i sig, klingande eller note-
rad, med nyfikenhet på vad vi gör med musik 
– och vad den gör med oss. Studierna kan ha 
historisk inriktning, men lika gärna handla om 
samtiden. Utbudet av kurser i ämnet speglar den 
bredden. Så vill du skriva om musik? Arbeta 
med kulturadministration, eller kanske arrang-
era konserter? Är du redan yrkesverksam och 
vill bredda din kompetens? Musikvetenskap 
omfattar ett brett spektra av områden, allt från 
populärmusik, konstmusik, opera, spelmusik, 
filmmusik, musikteori och musiketnologi till 
intermedialitet och medieteknologier. I under-
visningen läggs stor vikt vid samspelet med det 
omgivande samhället, både från ett historiskt 
och ett samtida perspektiv.

ARBETSMARKNAD Studier i humaniora ger 
en bred generell kompetens med stor använd-
barhet i arbetslivet i sammanhang som kräver 
självständighet, analytiska färdigheter och 
förmåga att kommunicera. Studier i musikve-
tenskap utgör en grund för kulturjournalistik 

Sverige och utomlands. Exempel på arbeten som 
studenter med examen i modevetenskap har är; 
inköpare, modejournalist, skribent, kostymör, 
PR inom modeföretag, projektledare, sales  
support agent, stylist, utställningskurator mm. 
Du har även möjlighet att fortsätta till en fors-
karutbildning i ämnet modevetenskap. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
modevetenskap som huvudområde ska du 
läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
(Modevetenskap I och II samt Modevetenskap – 
kandidatkurs) tillsammans med kurser om  
90 hp i valfria ämnen. 

och kulturadministration. Vissa studenter går 
även vidare till en karriär inom själva ämnet 
som universitetslärare och forskare. Studierna 
kan vara en språngbräda till högre utbildning 
inom de konstnärliga högskolorna och ett sätt 
att bredda sin kompetens som musikutövare. 
För dem som redan är ute i yrkeslivet utgör de 
ett sätt att höja sin kompetens, till exempel för 
lärare.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
musikvetenskap som huvudområde kan du 
antingen läsa fristående kurser om minst 90 
hp i ämnet (Musikvetenskap I och II samt 
Musikvetenskap – kandidatkurs) tillsammans 
med kurser om 90 hp i valfria ämnen, eller läsa 
följande program:
• Kandidatprogram i musikvetenskap med 

inriktning mot musikkommunikatör

Du kan därefter ta en examen på avancerad 
nivå med musikvetenskap som huvudområde. 

Musikvetenskap
Institutionen för kultur och estetik  su.se/ike

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Religion har i alla tider varit en del av de 
mänskliga samhällena. Religion förbinds ofta 
med grundläggande frågor om världens upp-
komst och ordning, människans plats i hel-
heten och livets mening. Den sortens frågor 
uppfattas ibland som primära i förhållande 
till de rituella uttrycken, men det kan visa sig 
väl så viktigt att beakta hur religionens många 
handlingsaspekter (riter, ceremonier, böner etc.) 
kontinuerligt tolkas på nya sätt och anpassas 
till nya sammanhang. Religiösa uttryck sig-
nalerar inte endast vad människor anser vara 
ytterst sant och verkligt utan också deltagande, 
lojalitet och auktoritet. Vad som uttrycks 
indirekt eller underförstås i religiösa samman-
hang kan därför visa sig väl så intressant ur ett 
historiskt perspektiv som trosbekännelser och 
läroframställningar. I sina lokala miljöer bidrar 
religionen, på gott och ont, till att stärka sociala 
band, framhäva kulturella identiteter samt till 
konstnärligt, intellektuellt och politiskt utma-
nande gestaltningar av den mänskliga tillvarons 
villkor. Inom ämnet religionshistoria studeras 
religionerna ur historiskt, kulturellt och socialt 
perspektiv, såväl de religioner som bidrar till att 
forma vår nutid som forntida och marginalise-
rade religioner från alla delar av världen. Forn-
tida religioner från det antika Grekland och 

Rom, det forna Norden och Främre Orienten 
likaväl som traditionella inhemska religioner i 
nyare tid har alla sin plats i religionshistorien 
vid sidan av de stora världsreligionerna och nya 
religiösa rörelser. Judendom, kristendom och  
islam blir föremål för studium inom religions-
historieämnet vid sidan av Asiens olika religio-
ner från hinduism och buddhism till daoism  
och shinto.

ARBETSMARKNAD Religionshistoria har en 
tvärvetenskaplig bredd och spänner över både 
humaniora och samhällsvetenskap. Ämnet ger 
därför kunskaper utöver det ämnesspecifika.  
I kombination med andra ämnen kan till  
exempel lärare, journalister, bibliotekarier, 
museipersonal, biståndsarbetare eller personer 
som arbetar med migrationsfrågor ha nytta av 
dessa kunskaper. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
religionshistoria som huvudområde kan du  
antingen läsa fristående kurser om minst  
90 hp i ämnet tillsammans med kurser om  
90 hp i valfria ämnen, eller läsa följande  
program:
•  Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Religionshistoria
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap  erg.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Studier i teatervetenskap omfattar scenkonst i 
hela sin bredd: talteater, modern dans, klassisk 
balett, opera m.m. Förutom att studera olika 
sceniska uttryck kan man studera publikens 
sammansättning, mottagandet av uppsätt-
ningar, ekonomiska och praktiska produktions-
villkor, kulturpolitik och genusaspekter. Det 
gemensamma för alla teaterhändelser är att 
den unika föreställningen inte går att bevara 
till eftervärlden. Detta betyder spännande och 
utmanande frågeställningar; hur kan vi få kun-
skap om den äldre scenkonsten? Vilka källor 
kan vi använda för att förstå sammanhanget 
mellan scenkonst och den omgivande kulturen, 
då och nu? Du kan välja att börja läsa Teater-
vetenskap I eller olika grundkurser i dansveten-
skap. Du kan läsa hos oss fram till en komplett 
kandidat- eller masterexamen. Eller så väljer du 
att läsa vårt kandidatprogram med inriktning 
mot dramaturgi och scenkonstkritik. Du kan 
även läsa någon av våra enstaka kurser på både 
grund- och avancerad nivå. Våra kurser lämpar 
sig väl som kunskapsfördjupning för praktiskt 
verksamma inom teater- och dansområdet.

ARBETSMARKNAD Förutom ämneskunskaper
så uppövar studier i teatervetenskap din
analytiska förmåga, ditt kritiska tänkande, din
förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och ger
dig kunskaper om komplexa kulturella samman-
hang – viktiga färdigheter om du vill arbeta
konstnärligt, akademiskt, administrativt eller
som skribent. Flertalet studenter som har läst hos

oss har gått vidare till en utbildning på någon
konstnärlig högskola eller blivit verksamma både
inom och utom teaterområdet, exempelvis som
kulturproducenter, kritiker eller kulturjournalis-
ter. För dem som redan är ute i yrkeslivet kan
våra kurser vara ett sätt att höja sin kompetens.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
teatervetenskap som huvudområde kan du an-
tingen läsa fristående kurser om 90 hp i ämnet 
(Teatervetenskap I och II samt kandidatkursen i 
teatervetenskap) tillsamman med kurser om 90 
hp i valfria ämnen, eller läsa följande program:
• Kandidatprogram i teatervetenskap med 

inriktning dramaturgi och scenkonstkritik

Efter kandidatexamen kan du läsa vårt  
internationella masterprogram i teatervetenskap 
och performance studies som ger fördjupade 
kunskaper och behörighet till forskarutbild-
ningen i teatervetenskap.

Teatervetenskap
Institutionen för kultur och estetik  su.se/ike

HITTA BOSTAD
När du ska börja plugga behöver du förstås någonstans att bo.  
Här är några bostadsförmedlingar som kan vara användbara:

Akademisk kvart: akademiskkvart.se
Blocket Bostad: blocket.se/bostad
Bostadsförmedlingen i Stockholm: 
bostad.stockholm.se/student
Stockholms studentbostäder  
(tidigare SSSB): sssb.se

Bo Tillsammans: 
botillsammans.nu
Hyrabostad.se
Jagvillhabostad.nu



44         U T B I L D N I N G A R  V I D  S T O C K H O L M S  U N I V E R S I T E T

VA R V I L L  D U B Ö R JA?



U T B I L D N I N G A R  V I D  S T O C K H O L M S  U N I V E R S I T E T          45

Lärarutbildning

Lärare är ett av samhällets viktigaste yrken! Skolan har en stor  
betydelse för framtiden. Som förskollärare och lärare i grund- och 
gymnasieskolan har du ett kreativt, utvecklande och omväxlande 
arbete. Nästan alla har någon gång haft en lärare som har varit  
avgörande för den egna utvecklingen och självkänslan. Här kan du 
göra skillnad. Stockholms universitet erbjuder en professionell  
utbildningsmiljö som dessutom är bland de främsta i Norden inom 
utbildningsvetenskaplig forskning.

Du får en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och  
konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket. Som lärare  
eller förskollärare har du en god arbetsmarknad med stor valfrihet 
att se fram emot.
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BARBRO WESTLUND, FORSK AR I HUR M AN  
BEDÖMER ELEVERS L ÄSFÖRSTÅELSE 

”Alla studenter som går lärarprogrammet  
bör känna sig stolta över sitt val”

– I min avhandling jämförde jag svensk och  
kanadensisk skola avseende hur man stödjer  
och bedömer elevers läsförståelse. Jag ser det 
som en viktig uppgift att ge blivande lärare de 
verktyg de behöver för att stötta alla elevers 
språkutveckling samt läs- och skrivförmåga.  
Givetvis ska det göras med hänsyn till elevers 
olika bakgrund och förutsättningar att lära.  
Om man leker med ordet undervisa kan man 
säga att det betyder att ”visa vad som finns  
under” olika antaganden om hur vi bäst lär. 

– Jag är mycket stolt över att både vara lärar-
utbildare och bedriva forskning på just Stock-
holms universitet, som har en god forskarmiljö. 
Lärares status behöver öka avsevärt i samhället 

och det gör vi genom att under lärarutbild-
ningen aktivt och medvetet arbeta med den 
utbildningsvetenskapliga kärnan kopplat till den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 

– Det är ingen lätt utbildning som många 
kanske tror, utan den kräver heltidsstudier. 
Detta måste man vara beredd på när man söker 
lärarprogrammet. Goda nyheter är att utbild-
ningen ger bred kompetens med väldigt goda 
framtidsutsikter. Det finns stor brist på lärare 
i nuläget och kommer att se ut så även framö-
ver. Svensk skola behöver många skickliga och 
entusiastiska lärare, så alla studenter som går 
lärarprogrammet bör känna sig stolta över sitt 
val men också veta att de är mycket behövda. 

Christofer Wikner

Läs mer om våra program och kurser:  
su.se/utbildningskatalog

– Jag arbetade som grundskollärare i cirka 25 år, säger Barbro Westlund, lektor i läs- och  
skrivutveckling. Därefter började jag läsa olika kurser på universitetet och sedan forska samt  
skriva böcker om hur man bäst kan stödja och bedöma elevers läsförståelse. 

”Svensk skola behöver många 
skickliga och entusiastiska lärare”

Barbro Westlund
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CHRISTER SJÖBERG, STUDER AR FÖRSKOLL ÄR AR-
PROGR A MMET

”Det är lite häftigt att man ibland faktiskt  
undervisas av personerna som har skrivit  
läroböckerna”

– Det är utmanande men också väldigt inspire-
rande att arbeta med barn. Jag har svårt att tän-
ka mig något annat yrke där man får så mycket 
tillbaka. Barnen visar sin uppskattning spontant 
och delar med sig av positiv energi varje dag. 

– Förskollärarprogrammet är visserligen en 
akademisk utbildning, men om man är beredd 
på att det är heltidsstudier så klarar de flesta 
av den. Ett stort plus är att man är garanterad 
arbete efter utbildningen, ett jobb där man verk-
ligen gör skillnad. 

– Jag gillar upplägget att man i stora drag 
själv kan planera sina studier, eftersom det inte 
är så mycket obligatorisk närvaro. I början var 

jag ovan vid att plugga och visste inte hur jag 
skulle gå tillväga för att lära mig på rätt sätt. Nu 
har jag fått in en bra rutin på hur jag ska ta mig 
igenom faktamaterial. Det gör att jag nu under 
sista året faktiskt kan kombinera studierna med 
extrajobb. 

– Eftersom Stockholms universitet även bedri-
ver avancerad forskning får man en utbildning 
som verkligen ligger i framkant här. Det är lite 
häftigt att man ibland faktiskt undervisas av 
personerna som har skrivit läroböckerna. När 
jag tänker på alla de framgångsrika personerna 
som har studerat här vid Stockholms universitet 
känner jag ibland faktiskt lite vördnad, säger 
Christer.

– Allt börjar med en bra förskollärare, säger Christer Sjöberg som går sista året på Förskollärar-
programmet. Det är ett extremt viktigt jobb, eftersom det är mycket som händer under en  
människas första år. 

En utbildning som  
ligger i framkant

Christer Sjöberg
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L Ä R A R UT B I L D N I N G

Förskollärarutbildningen ger dig förutsättningar 
att utöva ett av samhällets viktigaste yrken. 
Som förskollärare arbetar du med barn mel-
lan 1–6 år och leder, utvecklar och organiserar 
verksamhet för åldersgruppen. Förskollärar-
programmet vid Stockholms universitet ger dig 
en stabil grund att stå på inför ditt kommande 
yrke.

I utbildningen får du lära dig om barns ut-
veckling, lek och lärande och ta del av olika teo-
retiska perspektiv och ny forskning inom ämnet 
förskoledidaktik. Kursernas innehåll utgår från 
förskolans ämnesområden: språk/kommunika-
tion, matematik, teknik, naturvetenskap, etik 
och estetik. Du får även lära dig om förskolans 
plats i samhället och dess historiska bakgrund. 
I undervisningen sammanförs ämneskunskaper 
och teori med praktiska moment och estetiska 
uttryckssätt. Utforskande och experimenterande 
sätts i förgrunden. 

Du får också lära dig att iordningställa in-
tressanta miljöer för barn samt hur du planerar, 
genomför och utvärderar barns lärande, lek och 
omsorg i förskolan. Du får praktiska och teo-
retiska verktyg för att synliggöra och följa ditt 
eget och barnens lärande, exempelvis genom pe-
dagogisk dokumentation, liksom för att bedöma 
och utveckla lärprocesser. I det självständiga 
arbetet som genomförs i slutet av utbildningen 
får du möjlighet att fördjupa dig i något som 
intresserar dig extra mycket. 
Under utbildningen har du nära kontakt med 
förskolor genom den verksamhetsförlagda utbild-
ningen (VFU) och du får lära dig hur du anpas-
sar undervisningen till barns olika åldrar och 
förutsättningar. Genom VFU knyts din utbild-
ning samman med förskolan och du får möjlighe-
ter att utveckla din kommande yrkesroll. 

ARBETSMARKNAD Som förskollärare går  
du en ljus arbetsmarknad till mötes, särskilt  
i storstadsregionerna. Efterfrågan på legitime-
rade förskollärare har ökat de senaste åren.  
Det finns även goda möjligheter till vidareut-
veckling inom yrket.

EXAMEN Utbildningen leder till en förskol-
lärarexamen. Efter påbyggnadsstudier på 
avancerad nivå om 120 hp (masterexamen) 
blir du behörig att söka till forskarutbildning i 
förskoledidaktik.

Förskollärarprogrammet 210 hp
Lärarutbildningsportalen  su.se/lärarutbildningar

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Sök kurser och program senast den 18 april för  
höstterminen 2017 och 15 oktober för vårterminen 2018. 
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Du som vill arbeta i fritidshem, förskoleklass 
eller i grundskolans årskurs 1–6 läser Grund-
lärarprogrammet. Programmet har tre inrikt-
ningar: arbete i fritidshem, arbete i förskole-
klass och grundskolans årskurs 1–3 samt arbete 
i grundskolans årskurs 4–6. 

Inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp
Inriktningen vänder sig till dig som vill erbjuda 
yngre elever en meningsfull fritid samt under-
visa i bild och form; idrott och hälsa eller 
musik. Du får lära dig att organisera, leda och 
utvärdera undervisning i fritidshem och skola. 
Undervisningen innehåller teoretiska perspektiv 
på barns lek och lärande, ledarskap, sociala 
relationer, gruppers utveckling och grupp-
dynamik samt konflikthantering. Andra viktiga 
fokus i utbildningen är att kunna arbeta på ett 
utforskande, laborativt och multimodalt arbets-
sätt. För att kunna stötta eleverna i deras mate-
matiska och språkliga utveckling får du studera 
barns kommunikation och språkutveckling och 
digitala medier. Du studerar även naturveten-
skap, estetiska gestaltningsformer, kommuni-
kativa verktyg och utomhuspedagogik. Under 
den sista terminen genomför du ett självständigt 
arbete. En stor del av utbildningen är verksam-
hetsförlagd i en pedagogisk verksamhet (VFU) i 
en kommun. 

Inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 240 hp
Som lärare i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1–3 undervisar du skolans yngsta elever 
och lägger grunden till deras fortsatta lärande. 
I dessa åldrar är barnen mycket nyfikna på sin 
omvärld. Grundläggande i utbildningen är en 
helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen 
integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. 
För att ta tillvara barnens naturliga lust och ny-
fikenhet ingår lek och skapande som väsentliga 
delar i det aktiva lärandet. Du studerar svenska, 
matematik, engelska, samhällsorienterande 
ämnen, naturvetenskap och teknik.

Inriktning mot arbete i grundskolans  
årskurs 4–6 240 hp
På inriktningen mot årskurs 4–6 får du den 
kunskap och kompetens som krävs för att 
undervisa och möta elever mellan 9 och 12 
år. Under dessa årskurser vidareutvecklas och 
fördjupas barns lärande. För att skapa kreativa 
miljöer med en undervisning som är levande 
och intresseväckande behöver du som lärare 
både fördjupade ämneskunskaper och verktyg 
för hur du undervisar. Du studerar bland annat 
svenska, matematik och engelska. Inom utbild-
ningen finns en valbar termin; aktuellt utbud 
presenteras i webbkatalogen inför varje antag-
ningsomgång.

ARBETSMARKNAD Efterfrågan på lärare 
inom grundskola kommer att vara stor under en 
lång period framöver även om den kan variera 
regionalt.

EXAMEN Efter avslutad utbildning får du en 
grundlärarexamen för den inriktning som du 
valt att studera.

Grundlärarprogrammet 180 – 240 hp
Lärarutbildningsportalen  su.se/lärarutbildningar

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

L Ä R A R UT B I L D N I N G

Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet  
se Specialpedagogik på sidan 74.
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Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som 
vill arbeta som lärare på gymnasieskolans 
yrkesprogram. Utbildningen förutsätter att du 
har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet 
och/eller relevant eftergymnasial utbildning i 
de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i. 
Studierna omfattar 90 hp varav 60 hp består av 
kurser inom den utbildningsvetenskapliga kär-
nan samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) i en gymnasieskola. Utbildningen ges på 
modifierad distans, vilket innebär att det ingår 
ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. 
Under VFU-kurserna skall du dessutom vara 
tillgänglig för praktik. Du kan välja mellan att 
läsa utbildningen på hel- eller halvfart. Stock-
holms universitet erbjuder två olika studiegång-
ar på programmet; Yrkeslärare samt Yrkeslärare 
med studiegång mot vård- och omsorg. 

ARBETSMARKNAD Det är idag en omfattande 
brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslä-
rare väntas öka fram till 2025. Behoven varierar 
dock inom de olika yrkesområdena.

EXAMEN Utbildningen leder till en yrkes-
lärarexamen med behörighet att undervisa 
på gymnasieskolans och vuxenutbildningens 
yrkesprogram.

Yrkeslärarprogrammet 90 hp
Lärarutbildningsportalen  su.se/lärarutbildningar

Anmäl dig till kurser och program via antagning.se.
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Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Vill du göra skillnad och arbeta som lärare i 
grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasie skolan? 
Då kan du studera till ämneslärare. Som ämnes-
lärare undervisar du i skolämnen på ett djupare 
plan.

Det finns flera vägar till en ämneslärarexa-
men. Kommer du direkt från gymnasieskolan 
kan du välja en av ämneslärarprogrammets 
två inriktningar; mot arbete i grundskolans 
årskurs 7–9 eller mot arbete i gymnasieskolan. 
Du väljer mellan ett antal ämneskombinationer 
inom områdena språk, humaniora, samhällsve-
tenskap samt matematik, naturvetenskap och 
teknik. Har du däremot studerat på universitet/ 
högskola och införskaffat dig tillräckligt många 
högskolepoäng i två skolämnen kan du ansöka 
till Kompletterande pedagogisk utbildning.

Inriktning mot arbete i grundskolans  
årskurs 7–9 270 hp eller 300 hp
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta 
som lärare i grundskolans årskurs 7–9. Den ger 
dig goda kunskaper inom tre ämnen samt den 
pedagogiska och didaktiska kompetens du be-
höver som ämneslärare. Du väljer mellan ett an-
tal ämneskombinationer inom områdena språk, 
humaniora, samhällsvetenskap samt matematik, 
naturvetenskap och teknik. I utbildningen ingår 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som 
genomförs på en skola.

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan 
300 hp eller 330 hp 
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta 
som lärare i gymnasieskolan och i vissa fall även 
i vuxenutbildning. Det ger dig goda kunskaper 
inom två ämnen samt den pedagogiska och 
didaktiska kompetens du behöver som lärare. 
Du väljer mellan ett antal ämneskombinationer 
inom områdena språk, humaniora, samhällsve-
tenskap samt matematik, naturvetenskap och 
teknik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU), som genomförs på en skola.

Kompletterande pedagogisk utbildning 
som leder till ämneslärarexamen 90 hp
Utbildningen vänder sig till dig som redan har 
ämnesstudier från universitet/högskola i ämnen 
som finns i skolan och som vill komplettera 
dessa med studier inom det pedagogiska och 
didaktiska området för att sedan kunna arbeta 
som ämneslärare. Utbildningen omfattar  
90 hp varav 60 hp består av kurser inom den 
utbildningsvetenskapliga kärnan där du lär 
dig behärska områden som är centrala för 
lärar yrket, samt 30 hp verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) i en skola. I den verksamhets-
förlagda utbildningen knyts praktik och teori 
samman, och du ges möjlighet att utveckla 
kunskaper och kompetenser som avser hela 
läraruppdraget. 

ARBETSMARKNAD Du möter en ljus arbets-
marknad med stor valfrihet. Skolan har ett stort 
behov av kunniga ämneslärare, men efterfrågan 
varierar regionalt och utifrån det ämnesområde 
du väljer. Ämneslärare i svenska som andra-
språk, moderna språk, matematik, naturveten-
skapliga ämnen och teknik kommer att behövas 
under en lång period framöver. 

EXAMEN Efter avslutad utbildning får du en 
ämneslärarexamen på avancerad nivå. Väljer du 
att läsa till ämneslärare i matematik, naturve-
tenskapliga ämnen och teknik får du dessutom 
en kandidatexamen inom ditt huvudområde och 
en masterexamen i ämnesdidaktik. Efter avslu-
tad Kompletterande pedagogisk utbildning får 
du en ämneslärarexamen mot gymnasie skolan 
eller grundskolans årskurs 7–9 beroende på 
dina ämnesstudiers omfattning och innehåll.

Ämneslärarprogrammet 270 – 330 hp och  
Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp
Lärarutbildningsportalen  su.se/lärarutbildningar

L Ä R A R UT B I L D N I N G

Har du svårt att välja utbildning eller vill du diskutera dina studieplaner?
Kontakta våra studievägledare. För kontaktuppgifter: su.se/studievagledning
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VA R V I L L  D U B Ö R JA?
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Medier och  
kommunikation

Vi lever i ett samhälle där kommunikation blir allt viktigare. Inom 
intresseområdet Medier och kommunikation kan du bland annat  
studera journalistik där du lär dig samhällsgranskning och dokumen-
tärt berättande. Vill du följa och förstå mediernas utveckling i det  
snabbt förändrade medielandskapet studerar du medie- och  
kommunikationsvetenskap. Är du mer orienterad åt att arbeta  
med kommunikation mot marknaden studerar du reklam och PR.

De här utbildningarna gör dig konkurrensmässig på en mängd olika 
områden inom medier och kommunikation.
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ANNA ROOSVALL , FORSK AR INOM MEDIE- OCH 
KOMMUNIK ATIONSVETENSK AP

”Medier är oupphörligt närvarande i dagens 
samhälle”

– Medier är oupphörligt närvarande i dagens 
samhälle. Hur kommunicerar människan i en 
värld som blir alltmer digitaliserad och globali
serad? Här finns stora möjligheter men också ris
ker. Jag är särskilt intresserad av kommunikation 
och maktförhållanden. Jag bedriver forskning 
om medier, minoriteter och rättvisa, klimat
rapportering, nyhetsbilder och kulturjournalistik. 
Det övergripande temat i min forskning är  
spänningen mellan det nationella och det glo
bala. Här bistår studenterna ibland med idéer.

 – Utbildningen passar alla som är intres
serade av medier, demokrati och samhälle, av 

kopplingar mellan kommunikation och kun
skap, samt mellan kommunikation och känslor, 
förklarar Anna. Medier kan fungera både som 
förströelse och som skapare av världsbilder.  
Under utbildningen tar vi bland annat upp för
hållanden mellan politik, medier och medborga
re, samt mellan teknik och kultur. Utbildningen 
är bred och ger samtidigt möjlighet till fördjup
ning inom exempelvis populärkultur, genus och 
journalistik. Vi blandar föreläsningar, seminarier 
och grupparbeten, så att studenterna får möjlig
het att lära och uttrycka sig på olika sätt.

– Studenterna är ofta väldigt engagerade 
och ordnar debattkvällar och andra aktiviteter. 
Stockholms universitet är en livaktig miljö som 
bjuder på en mångfald av intressanta röster och 
perspektiv.

– Har du tänkt på att medier kan bidra till att synliggöra såväl som osynliggöra olika grupper  
i samhället, precis som de kan bidra till att lyfta och sänka olika ämnen? frågar Anna Roosvall  
som forskar och undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap. 

”Jag är särskilt intresserad  
av kommunikation och  
maktförhållanden”

Anna Roosvall
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KRISTOFFER EL MQVIST, STUDER AR M ARKNADS -
KOMMUNIK ATION  

”Välj ett ämne som utvecklar dig som person”

– En av anledningarna till att det här program-
met har startats är att det finns ett sug efter 
humanister i stora IT-kommunikationsföretag, 
säger han. Det behövs personer som kan kom-
plettera programmerare och annan teknisk 
personal för att nya visuella lösningar och idéer 
ska kunna utvecklas. Personer som har kunskap 
om hur sociala och kulturella koder funkar, 
som kan göra psykologiska analyser av hur folk 
tänker, beter sig och så vidare. 

Effektiv marknadsföring, menar Kristoffer, 
uppstår ofta när en social kod bryts och något 
oväntat händer. Man får människor att känna 
något annat än vad de förväntade sig. Han tar 
som exempel en bildkampanj i tunnelbanan där 
håret på en leende kvinna började fladdra när 

tåget kom åkande. Den spontana reaktionen 
blev ”Wow, vilken smart reklam!” när kvin-
nans peruk plötsligt blåste av och det visade sig 
vara en kampanj för att bekämpa cancer.

Kristoffer är noga med att understryka att 
Kandidatprogrammet i marknadskommunika-
tion (GI) är en bred utbildning som inte leder 
till en specifik yrkestitel. Han tycker att det är 
viktigt att bygga nätverk under studietiden och 
är själv aktiv som styrelsemedlem och aktivi-
tetsansvarig i Grafiska föreningen. I framtiden 
skulle han gärna jobba på en kreativ reklam-
byrå med högt i tak.

Om han ska ge något råd till blivande stu-
denter så är det följande:

– Välj ett ämne som utvecklar dig som 
person. Att studera handlar inte bara om att 
skaffa sig kunskaper som man sedan tillämpar, 
för sådana kan man skaffa sig på många andra 
sätt också. 

Vad har konstvetenskap, IT och företagsekonomi gemensamt? Jo, samtliga ämnen ingår i 
Kandidatprogrammet i marknadskommunikation (GI), en ny tvärvetenskaplig utbildning som 
Kristoffer Elmqvist läser.

”Jag är särskilt intresserad  
av kommunikatio och  
maktförhållanden”

”Det finns ett sug efter  
humanister i ITbranschen”

Kristoffer Elmqvist
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M E D I E R O C H KOM MU N I K AT I O N

Studier i journalistik vid Stockholms univer-
sitet ger dig kunskaper och färdigheter för att 
kunna arbeta som journalist, med särskild 
inriktning mot samhällsgranskning och doku-
mentärt berättande. Här lär du dig förstå  
journalistikens grunder som att samla in,  
bearbeta, källkritiskt granska och gestalta  
material. Du får lära dig att arbeta med ny-
heter och publicera dem på olika plattformar, 
som radio, TV, webb och press. En viktig del 
av studierna är att förstå journalistikens olika 
roller i samhälle och kultur, dess historia, 
produktionsvillkor och medierättsliga förut-
sättningar. Undervisningen ger också inter-
nationella perspektiv på medie utvecklingens 
betydelse för journalistikens innehåll och 
utformning. 

Studierna i journalistik inbegriper också 
en längre praktikperiod på redaktion där du 
ges möjlighet att tillämpa dina teoretiska och 
praktiska kunskaper i journalistik i en profes-
sionell kontext. Studierna avslutas sedan med 
ett längre självständigt examensarbete. 

För 15 år sedan hade i stort sett endast med-
ieföretag medierelationer, men i och med det 
förändrade medielandskapet där nya medier 
skapar förutsättningar för alla organisationer 
och företag att kommunicera med publiken/
konsumenterna/användarna via, exempelvis, 
sociala medier så krävs kunskaper om medier 
och medieanvändning. Det är bland annat 
dessa kunskaper du får om du läser medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Stockholms 
universitet. Medie- och kommunikationsve-
tenskap är ett teoretiskt ämne där du studerar 
bland annat mediernas strukturer och utveck-
ling, populärkultur, digitala och sociala me-
dier, samt globaliseringens inverkan på medier, 
kultur och samhälle.

Studier i medie- och kommunikationsveten-
skap vid Stockholms universitet ger en bred 
förståelse för mediernas framväxt, betydelse och 
förändringar i Sverige och globalt. 

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för 
journalister kännetecknas av mycket hög 
konkurrens och en gedigen utbildning är därför 
nödvändig för dig som vill arbeta som journa-
list. Våra tidigare studenter är idag verksamma 
vid såväl mindre tidningar och produktions-
bolag som alla de stora mediehusen och public 
service-bolagen (Sveriges Radio, Sveriges Televi-
sion och Utbildningsradion).

EXAMEN Studier i journalistik på grundnivå 
vid Stockholms universitet kan endast bedrivas 
inom ramen för Journalistprogrammet, vilket 
leder till kandidatexamen i journalistik. 

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för 
medievetare är bred och du kan jobba i stort 
sett i vilken organisation som helst där kunskap 
om medier är av betydelse. Utbildningen ger 
exempelvis goda förutsättningar för att jobba 
med kvalificerad omvärldsbevakning där medier 
och medieanvändning står i fokus.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
medie- och kommunikationsvetenskap som 
huvudområde ska du läsa fristående kurser om 
minst 90 hp i ämnet (Medie- och kommunika-
tionsvetenskap I och II samt Medie- och kom-
munikationsvetenskap – kandidatkurs) tillsam-
mans med kurser om 90 hp i valfria ämnen. 

Journalistik
Institutionen för mediestudier  ims.su.se/jmk

Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för mediestudier  ims.su.se/jmk

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Reklam och PR är en viktig och central del av 
en organisations uppträdande på en marknad; 
utvidgat kan man säga att reklam och PR utgör 
den kommunikativa delen av en organisations 
framträdande i samhället. Reklam och PR är 
på det viset en dominerande och angelägen del 
av samhällets och organisationers funktionssätt 
i en marknadsekonomi. Du får genom studier 
av reklam och PR en djupare förståelse för de 
processer och strategier som ligger bakom all 
marknadskommunikation. Du får även kunskap 
om den lagstiftning som rör marknadskommu-
nikation samt förståelse för samband med andra 
intressenter som till exempel organisationer, 
ideella föreningar och konsumenter. 

 Marknadskommunikation inkluderar både 
samhällsinformation och kommersiellt beting-
ade budskap. Det kan röra sig både om enkla 
meddelanden och komplicerade kommunika-
tionssituationer internt eller externt i en orga-
nisation. Studier av reklam och PR tar avstamp 
i organisationers inre liv och i människors 
vardag. Fokus ligger på kommunikation och 
konsumtion, båda två inkluderade i strategisk 
planering eller organisatoriska områden inom 
privata eller offentliga sektorn.

(Reklam och PR I och II överlappar till stor 
del med Företagsekonomi I och II).

ARBETSMARKNAD Kunskaper i ämnet  
reklam och PR ger dig tillgång till en bred  
arbetsmarknad, inom det privata näringslivet, 
den offentliga sektorn och ideella organisa-
tioner. Studerar du reklam och PR kan du till 
exempel arbeta som creative director, mark-
nadskommunikatör, PR-strateg, marknadschef, 
pressansvarig etc. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
reklam och PR som huvudområde kan du 
antingen läsa fristående kurser om minst 90 
hp i ämnet tillsammans med kurser om 90 hp 
i valfria ämnen, eller välja något av följande 
program: 
•  Kandidatprogram i marknadskommunikation 
•  Kandidatprogram i marknadskommunikation 

och IT

Efter kandidatexamen kan du läsa till master-
examen.

Reklam och PR
Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School  sbs.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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VA R V I L L  D U B Ö R JA?
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Människa, juridik, politik 
och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt 
och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt 
upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns 
det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till  
statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma 
nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt  
tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.
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A XEL D’ANGELO, STUDER AR PSYKOLOGI  

”Stockholms universitet är en kvalitetsstämpel 
i mitt CV”

– Här får vi verktyg som man har användning 
för i sitt dagliga liv såväl som i jobbet. Det är en 
omfattande utbildning där varje kursavsnitt ger 
nya insikter. Jag har verkligen fått upp ögonen 
för neuropsykologi och hbtq-relaterade frågor. 
Målet är att läsa till legitimerad psykolog och på 
något sätt fokusera på att hjälpa barn. 

– På Psykologprogrammet vid Stockholms 
universitet får vi värdefulla insatser av verksam-
ma psykologer i form av föreläsningar och hand-
ledning. En del lärare är så otroligt inspirerande 
att man riktigt längtar efter deras föreläsningar. 

Vi varvar även teori med praktiska tillfällen och 
moment samt informationsdagar där vi får möta 
topp-psykologer. Klassen består av cirka 40 per-
soner och sammanhållningen i gruppen är fantas-
tisk. Vi umgås ibland lite väl mycket, både under 
lektionstid med grupparbeten och på fritiden. 

– Jag rekommenderar min utbildning varmt. 
Man lär känna sig själv lika mycket som man 
får verktyg att hjälpa andra. Det tar cirka fem 
år plus ett praktikår att bli legitimerad psy-
kolog, vilket är lite tidskrävande. Det ställer 
lite krav på passion och fokus. Men eftersom 
ämnena är så otroligt spännande så känns 
varje dag ändå väldigt lustfylld. Dessutom är 
en utbildning från Stockholms universitet en 
kvalitetsstämpel i mitt CV.

– Vill du hjälpa andra och förstå mer om dig själv så ska du läsa Psykologprogrammet, säger 
Axel D Ángelo och fortsätter: Det är en utbildning som faktiskt alla borde läsa för att få  
förståelse för vårt beteende och de bakomliggande orsakerna. 

”Man får lära sig lika mycket  
om sig själv som om andra”

Läs om vad du bör ha koll på under studietiden: su.se/studera

Axel D Ángelo
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LISA LINDÉN, FORSK AR INOM SOCIOLOGI 

”Jag älskar att undervisa och kommer troligtvis 
att göra det hela livet”

– Plötsligt började jag se samspelet mellan män-
niskan och samhället. Hur vi formas av sociala 
normer men också hur vi kan påverka dem. 

– Jag älskar att undervisa och kommer tro-
ligtvis göra det hela livet. Ibland känns det som 
om jag lär mig lika mycket av studenterna som 
jag lär dem. Studenterna tänker ut helt nya sätt 
att lösa problem. Samspelet är väldigt spän-
nande och jag försöker därför blanda teori med 
praktiska övningar. Vi tar till exempel upp hur 
genusfrågor påverkar våra liv och hur vi män-
niskor formas till vissa beteenden. Vi lär oss att 
förstå samhället bättre och hur man kan påverka 
och förändra våra förhållningssätt. 

– Jag vill ha mer tid för min forskning i 
framtiden. Just nu håller jag på med ett forsk-

ningsprojekt om digitala medier och hälsoinfor-
mation. Kraften i exempelvis sociala medier är 
så oerhört stark. Nu kan vanliga medborgare 
föra fram sina åsikter och faktiskt förändra 
hela samhällen. Sociologi är samhällsrelevant, 
spännande och lärorikt. Jag välkomnar alla att 
söka. Sociologi går även utmärkt att kombinera 
med andra ämnen som exempelvis nationaleko-
nomi. Beroende på vilken inriktning man väljer 
så finns det många olika arbeten att söka efter 
avslutade studier. Sociologikompetens behövs i 
samhället och är väldigt efterfrågad.

Lisa Lindén är lektor i sociologi sedan augusti 2016. 
– När jag började läsa sociologi och förstod hur allt hänger ihop blev jag helt absorberad och 
dansade på små moln, säger hon. 

”Sociologikompetens behövs i  
samhället och är väldigt efterfrågad”

Lisa Lindén
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Vill du arbeta med personal- eller arbetsmark-
nadsfrågor? Ser du dig som chef någon gång i 
framtiden? Vill du arbeta med omvärldsanalyser 
och utredningar inriktade mot utvecklingen på 
arbetsmarknaden? Eller vill du fokusera på or-
ganisationsutveckling, arbetsmiljö och lönesätt-
ning? Då behöver du kunskaper inom ett eller 
flera av de ämnen som ingår i arbetsmarknads-
kunskap. Arbetsmarknadskunskap innehåller 
delarna arbetsmarknadsekonomi, arbetsrätt, 
arbetsmarknadsrelationer, management, organi-
sationsteori, arbetsmarknadssociologi och per-
sonalekonomi. Kunskaper inom dessa områden 
behövs och efterfrågas inom många olika typer 
av företag, organisationer och myndigheter. 
När du läser arbetsmarknadskunskap får du en 
bättre förståelse för vad som påverkar relatio-
nen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Du 
får breda kunskaper inom arbetsrätt som gör att 
du kan lösa praktiska arbetsrättsliga problem. 
Att läsa arbetsmarknadsekonomi och personal-
ekonomi ger dig kunskaper i t.ex. lönesättning, 
rekrytering och arbetsmarknadspolitik. Kunska-
per inom management och organisationsteori 
behövs för att förstå vad som motiverar, lockar 
och behåller personal på lång sikt. Utbildningen 
har en stark koppling till arbetslivet och ger 
både teoretiska och praktiska kunskaper som 
du har användning av under hela din karriär.

ARBETSMARKNAD En utbildning inom ar-
betsmarknadskunskap kan leda till många olika 
typer av arbeten och arbetsuppgifter i fram-
tiden. Beroende på dina tidigare erfarenheter 
från studier och arbetsliv kan du efter studierna 
exempelvis arbeta med personal- och organisa-
tionsfrågor. Du kan även välja att arbeta med 
arbetsmarknadsfrågor inom ekonomi eller  
politik med t.ex. utredningar och analysupp-
drag. Du kan även välja att rikta in dig mot 
arbetsrätt, arbetsmiljö eller friskvård i din 
utbildning. 

EXAMEN Du kan läsa arbetsmarknadskunskap 
som fristående kurser för att få en fördjupning 
inom personal- och arbetsmarknadsområdet 
eller som en del av en kandidatexamen med ett 
annat huvudområde. Däremot kan du inte ta ut 
en examen i arbetsmarknadskunskap eftersom 
det inte är ett huvudområde. Din kandidatexa-
men kan innehålla kurser i arbetsmarknadskun-
skap tillsammans med ett annat huvudområde, 
till exempel sociologi, pedagogik, psykologi, 
företagsekonomi eller nationalekonomi. Kurser 
i arbetsmarknadskunskap ingår dessutom i en 
examen från Kandidatprogrammet Arbetsliv 
och arbetsmarknad.

Arbetsmarknadskunskap med management
Institutet för social forskning, Enheten för arbetsmarknadskunskap, AKPA  sofi.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Är du intresserad av att leda och utveckla  
estetisk verksamhet med barn och unga, då är 
de estetiska ämnenas didaktik ett område för 
dig. Didaktik kan beskrivas som läran om  
undervisningens och lärandets teori och prak-
tik. Utbildningen behandlar frågor om undervis-
ning och lärande i det estetiska ämnesområdet, 
inom eller utanför det formella skolväsendet.

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens 
didaktik - drama/teater handlar om att leda 
och utveckla estetisk verksamhet med barn och 
unga. Det ger grundläggande kompetens i de 
estetiska ämnenas didaktik med fokus på drama 
och teater. Programmet erbjuder en praktisk ut-
bildning för arbete med estetiska ämnen, konst-
former och kulturprojekt med barn och unga på 
deras fritid. Programmet riktar sig till studenter 
som vill undervisa i estetiska ämnen, inom till 
exempel kulturskola och studieförbund.

Barn- och ungdomsvetenskap är ett ämne som 
ger dig möjlighet att studera barns och ungas 
utveckling och livsvillkor ur ett brett perspek-
tiv. Viktiga frågor som undersöks inom ämnet 
gäller ungas socialisation, identifikation och 
kulturskapande samt barns och ungas egna 
perspektiv på sina erfarenheter, upplevelser och 
livsmiljöer. Du lär dig bland annat om barns 
och ungdomars lek, utveckling och lärande. 
Kurserna handlar om sådant som lekens be-
tydelse för barns språk, kommunikation och 
samspel samt hur informella lärprocesser har 
fått ökad betydelse för barns och ungas so-
cialisation, bland annat via media och annan 
informations- och kommunikationsteknik. 

Barn- och ungdomsvetenskap behandlar de 
miljöer och områden som är barns och ungas, 
det vill säga familj, förskola/skola, fritidshem, 
fritidsaktiviteter och andra arenor som kan vara 
betydelsefulla i deras liv. Du får kunskaper om 
barn- och ungdomsvetenskap från individnivå 
till grupp- och samhällsnivå. Frågor som klass, 
kultur, etnicitet och genus tas också upp inom 
ämnets olika kunskapsområden. 

ARBETSMARKNAD Kandidatprogrammet 
har utformats för att skapa goda ledare inom 
verksamheter för barn och ungas kulturutö-
vande på fritiden, exempelvis kulturskola och 
studieförbund.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med de 
estetiska ämnenas didaktik som huvudområde 
kan du läsa följande program:
• Kandidatprogram i estetiska ämnens didaktik 

– drama/teater

ARBETSMARKNAD Kunskaper i barn- och 
ungdomsvetenskap är användbara för dig 
som är intresserad av att arbeta med barn och 
ungdomar eller som kommer i kontakt med 
dem inom ditt arbete som till exempel lärare, 
förskollärare, fritidspedagog, idrottsledare, 
socialarbetare, polis eller jurist.

EXAMEN Barn- och ungdomsvetenskap är 
inte ett huvudområde, du kan därför inte få en 
kandidatexamen i ämnet. Du kan däremot läsa 
barn- och ungdomsvetenskap som fristående 
kurser för att få fördjupade kunskaper i barn- 
och ungdomsfrågor eller som en del av en kan-
didatexamen i annat ämne. På avancerad nivå 
kan du läsa fristående kurser eller vårt master-
program i barn- och ungdomsvetenskap.

Barn- och ungdomsvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen  buv.su.se

De estetiska ämnenas didaktik
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik  su.se/hsd

M Ä N N I S K A ,  J U R I D I K,  PO L I T I K  O C H SA M H Ä L L E
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Är du intresserad av undervisning och lärande i 
estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapli-
ga ämnen? Didaktik kan beskrivas som läran om 
undervisningens och lärandets teori och praktik. 
Vad ska undervisningen handla om? Varför just 
detta? Hur ska undervisningen organiseras för 
att eleverna ska nå kunskapsmålen och utveckla 
sina förmågor att analysera, tänka kritiskt och 
förstå det omgivande samhället?

Fokus ligger på didaktik kopplad till ämnena 
bild, drama, musik, historia, religionskunskap, 
samhällskunskap, geografi och filosofi. Här ryms 
också fortbildningskurser för lärare och pedago-
ger som till exempel handledarutbildningen för 
lärare som på sina skolor vägleder lärarstudenter. 
Fortbildningskurser finns även i ämnena kultur-
arv och kommunikation, museipedagogik och 
konstpedagogik.

På Magisterprogrammet i Drama och tilläm-
pad teater lär du dig leda och utveckla estetisk 
verksamhet inom drama och teater. Du får 
fördjupad ämnesdidaktisk kompetens för arbete 
med barn, unga och vuxna i olika kulturprojekt 
eller inom ramen för undervisning, till exempel 

i kulturskola och folkbildning. Programmet är 
praktikbaserat där praktik och teori integreras i 
en vetenskaplig process.

ARBETSMARKNAD Flertalet studenter som  
läser de estetiska, humanistiska och samhälls-
vetenskapliga ämnenas didaktik blir lärare i 
skolan. Där är efterfrågan på behöriga lärare 
just nu stor eller mycket stor. Verksamma lärare 
kan bredda sin kompetens till exempel för att 
meritera sig till skolans förstalärartjänster. Ännu 
en grupp väljer att studera inom området för  
att kvalificera sig för ett arbete som konst-  
eller museipedagog. Utbildningen ger fördjupad 
kompetens för arbete inom området drama och 
tillämpad teater i samband med kultur- och 
utbildningsverksamhet för barn, ungdomar  
och vuxna.

EXAMEN Du kan endast få en examen med  
de estetiska, humanistiska och samhällsveten-
skapliga ämnenas didaktik som huvudområde 
på avancerad nivå. 

De estetiska, humanistiska och  
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik  su.se/hsd

Demografi omfattar det vetenskapliga studiet av 
befolkningen. Huvuduppgiften är att beskriva 
och analysera befolkningsutvecklingen i olika 
sociala sammanhang och tidsperioder samt att 
undersöka orsakerna till och konsekvenserna av 
förändringar i befolkningsstrukturen (det vill säga 
variationer i fördelningen av befolkningen över 
olika åldrar och mellan kvinnor och män). Demo-
grafisk kunskap är avgörande för att förstå hur 
samhällen fungerar och för samhällsplanering.

Fruktsamhet, dödlighet och migration är 
de tre fundamentala befolkningsprocesser som 
tillsammans skapar befolkningsförändringar. 
De kan studeras med hjälp av olika vetenskap-
liga perspektiv, till exempel baserat på natio-
nalekonomi, kulturgeografi, sociologi, historia, 
socialantropologi, epidemiologi, folkhälsove-
tenskap eller statsvetenskap. Demografi bygger 

på statistisk analys och statistiska metoder. Den 
tvärvetenskapliga karaktären av ämnet är något 
som beaktas i utbildningen i demografi. Master-
programmen i demografi och kurserna på avan-
cerad nivå förbereder för fortsatta studier mot 
doktorsexamen, tillämpad forskning och arbete 
inom statliga myndigheter, kommuner, organi-
sationer, försäkringsbolag och andra företag.

ARBETSMARKNAD Demografer arbetar inom 
samhällsplanering, med försäkrings- och befolk-
ningsprognoser, arbetsmarknads- och marknads-
analyser e.t.c. De arbetar inom privata företag 
och myndigheter på allt från lokal och regional 
till nationell och internationell nivå.

EXAMEN Du kan endast få en examen med  
demografi som huvudområde på avancerad nivå. 

Demografi
Sociologiska institutionen  sociology.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Didaktiken ger dig praktiska och teoretiska 
redskap att analysera, utveckla och bedöma 
undervisning, kunskaper och lärande i olika 
sammanhang. Områden som särskilt fokuseras  
i kursutbudet är didaktisk bedömning, design 
för lärande, verksamhetsutveckling samt  
teorier om lärande. 

Didaktiken har sin kärna i hur man lär sig 
ett specifikt kunskapsområde i en viss miljö. 
Denna miljö kan vara mer eller mindre formellt 
organiserad, till exempel skola, universitet, 
museum eller föreningsliv. Didaktiken utvecklar 
kunskaper om vilka ramar och förutsättningar 
för lärande som erbjuds i olika miljöer, vad det 
är som sätts i fokus i en lärandesituation, hur 
lärande organiseras och hur kunskapsinne- 
hållet gestaltas och på vilka sätt lärande och 
kunskapsanvändning bedöms. Kurserna  

vänder sig till lärare, pedagoger, informatörer 
och andra yrkesutövare som är intresserade av 
utbildningsfrågor. 

ARBETSMARKNAD Med didaktik som huvud-
område i en examen har du en inriktning mot
vetenskap om lärande, kunskapsbildning och 
kunskapstraditioner samt utbildningssystemets 
roll i samhällsutvecklingen. Kunskaper i didak-
tik är användbart inom yrkeskategorier som 
till exempel lärare, förskolelärare, informatör 
och pedagog eller för dig som vill arbeta mer 
generellt med utbildningsfrågor. 

EXAMEN Kurserna kan läsas fristående, som 
komplettering till en yrkesexamen eller ingå i en 
kandidatexamen med annat huvudområde. 

Didaktik
Institutionen för pedagogik och didaktik  edu.su.se

Är du intresserad av genus betydelse för hur 
samhället organiseras? Vill du veta mer om hur 
olika maktrelationer upprätthålls och förändras? 
I så fall ska du läsa genusvetenskap! Genus är en 
ofrånkomlig del av såväl kultur och samhälls-
struktur som människors personliga relationer 
och identiteter. Genusrelationer förändras över 
tid och ser olika ut i olika grupper och samhäl-
len. Som genusstudent får du lära dig hur genus 
skapas, förändras och påverkar maktfördel-
ningen i kultur och samhälle. Du får också lära 
dig att granska andra faktorer som är viktiga 
för att förstå kopplingen mellan kön och makt, 
till exempel klass, sexualitet, etnicitet och ålder. 
Under utbildningens gång får du bland annat 
lära dig att analysera politik, lagstiftning, kultur 
och media. Du som väljer att läsa genusvetenskap 
får också en utbildning med hög pedagogisk 
nivå där du ges stora möjligheter att utveckla 
ditt akademiska skrivande. Eftersom ämnet har 
en tvärvetenskaplig karaktär och spänner över 

flera discipliner får du även lära dig metoder och 
teorier från många olika ämnesområden.

ARBETSMARKNAD Studier i genusvetenskap 
ger användbara och efterfrågade kunskaper 
inom en rad områden på arbetsmarknaden. De 
är till nytta inom yrken som rör jämställdhet, 
kvinnors och mäns villkor, lhbtq-frågor eller 
normkritiska perspektiv. Kunskaper i ämnet är 
också värdefulla inom yrken som kräver kompe-
tens att analysera, kritiskt granska och tillgodo-
göra sig information ur ett större material.

EXAMEN För att få en kandidatexamen  
med genusvetenskap som huvudområde kan  
du antingen läsa fristående kurser om minst  
90 hp i ämnet tillsammans med kurser om  
90 hp i valfria ämnen, eller välja något av  
följande program:
•  Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram
•  Kandidatprogram i mångfaldsstudier

Genusvetenskap
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap  erg.su.se/genusvetenskap

Geografi och tvärvetenskaplig miljövård
Se sidan 82.

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Är du intresserad av globala utvecklingsfrå-
gor som demokrati, fattigdomsbekämpning, 
säkerhet och miljö- och klimatförändringar? 
Vill du arbeta utomlands? Då är ämnet global 
utveckling någonting för dig! Hur ser samban-
det mellan ekonomisk utveckling och klimat-
förändringar ut? Varför utvecklas vissa länder 
snabbt ekonomiskt samtidigt som andra släpar 
efter? Vilken roll spelar demokrati, mänskliga 
rättigheter och konflikter i länders och regio-
ners utvecklingsprocesser? När du läser global 
utveckling studerar du globala samband mellan 
kultur, politik och ekonomi. Ämnet tar upp 
centrala frågor i pågående samhällsdebatter 
utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika 
samhällsvetenskapliga ämnesområden.  
Du lär dig hur diskussionerna om utveckling 
och utvecklingspolitik förändrats över tid, och 
om hur det idag finns motstridiga uppfattningar 
om utveckling på olika platser i världen. Vidare 
läser du om makt, identitet och politiska institu-
tioner, och om de politiska och ekonomiska 
krafter som driver urbaniseringen globalt. Du 
lär dig också om hur orättvisor och ojämlikhet i 

världen ger upphov till olika former av mot-
stånd, i form av vardaglig och småskalig protest 
eller av transnationell mobilisering som skapar 
rubriker i de globala medierna.

ARBETSMARKNAD Genom att läsa kandidat-
programmet i global utveckling får du en bra 
grund för en intressant yrkeskarriär, exempelvis 
inom UD, Sida, Röda Korset liksom inom andra 
NGOs och internationella organisationer, eller 
inom företag med fokus på till exempel företags 
samhällsansvar (CSR). Utbildningen komplet-
teras då ofta med en masterutbildning, yrkesut-
bildning, praktiktjänstgöring eller olika former 
av utlandserfarenhet. Programmet ger också en 
utmärkt grund för studier på avancerad nivå 
inom olika samhällsvetenskapliga ämnen.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
global utveckling som huvudområde läser du 
följande program:
• Kandidatprogram i global utveckling

Global utveckling
Socialantropologiska institutionen  socant.su.se
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Genom studier i internationell och jämförande 
pedagogik får du en stark teoretisk och empi-
risk bas för att studera utbildning i en snabbt 
föränderlig global kontext. Studier i ämnet ger 
ökad förståelse för hur sociala, politiska och 
ekonomiska aspekter påverkar utbildnings-
system inom olika länder och regioner samt 
vilka faktorer som kan bidra till en förbättrad 
utbildning. Utbildningsfrågor behandlas äm-
nesövergripande och kulturöverskridande  
samt ur ett utvecklingsperspektiv. Du kommer 
specifikt att få förvärva och öka dina kunska-
per och analytiska färdigheter inom utbild-
ningspolitik, utbildningsplanering, utbild-
ningsledning, reformarbete och utvärdering 
genom att utgå från internationella, globala 
och jämförande perspektiv. Eftersom program 
och kurser inom ämnet ges på engelska är goda 
kunskaper i språket en förutsättning för att 
kunna antas. 

ARBETSMARKNAD Studenter som tagit 
examen hos oss arbetar till exempel med 
utbildningsfrågor i olika typer av organisatio-
ner, både nationella och internationella och 
både inom offentlig sektor och inom NGO:s. 
Vi har studenter som arbetar med frågor kring 
utbildningsplanering, policy och utredning. 
Några arbetar med internationella frågor inom 
högre utbildning och andra har gått vidare till 
forskarutbildning. 

EXAMEN Du kan endast få en examen med 
internationell och jämförande pedagogik som 
huvudområde på avancerad nivå. 

Internationell och jämförande pedagogik
Institutionen för pedagogik och didaktik  edu.su.se
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Är du intresserad av att få fördjupade kunska-
per om hur det internationella systemet vuxit 
fram och fungerar idag? Hur stater påverkas av 
politiska och ekonomiska relationer i en globa-
liserad värld? Varför och hur nationalstaterna 
samarbetar för att lösa globala problem eller 
varför samarbeten inte alltid fungerar? Vilken 
roll spelar de internationella institutionerna 
idag i det internationella systemet? Vilka är 
utmaningarna och möjligheterna i den globala 
styrningen? Detta är några av de frågor som 
du får svar på om du studerar internationella 
relationer. Ämnet introducerar dig till studiet 
av internationella relationer ur ett historiskt 
perspektiv med betoning på ekonomiska och 
politiska förändringar. Internationella relationer 
på Stockholms universitet har en inriktning mot 
internationell politisk ekonomi där frågor kring 
den ekonomiska globaliseringen, den internatio-
nella handeln, global arbetsdelning och klimat-
förändring är betydelsefulla. Ämnet omfattar en 
rad problemområden som till exempel globalise-
ringens ekonomiska och sociala konsekvenser, 

internationella konflikter och säkerhet, samar-
bete och integration på både regional och global 
nivå. Centrala aktörer i dessa studier är stater, 
internationella organisationer, icke-statliga 
organisationer samt transnationella företag. 
Vår ambition är att förmedla grundläggande 
kunskaper om nämnda aspekter av internatio-
nella relationer ur olika teoretiska perspektiv.

ARBETSMARKNAD Utbildningen i ämnet 
Internationella relationer lämpar sig väl för dig 
som i framtiden vill arbeta med internationella 
frågor som till exempel journalist eller utredare 
i olika statliga och ickestatliga organisationer.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
internationella relationer som huvudområde  
kan du antingen läsa fristående kurser om minst 
90 hp i ämnet tillsammans med kurser om  
90 hp i valfria ämnen, eller läsa följande  
program:
• Kandidatprogram i internationella relationer 

och ekonomisk historia

Internationella relationer
Ekonomisk-historiska institutionen  ekohist.su.se

När du läser juridik får du lära dig den metod 
som krävs för att tolka och tillämpa rättsregler. 
Med hjälp av den metoden kan du både lösa juri-
diska problem och förhindra att de uppstår. Du 
som väljer att läsa juridik får också lära dig att 
tänka självständigt och analytiskt. Du kommer 
även att utveckla din förmåga att uttrycka dig i 
tal och skrift. 

Hos oss kan du till exempel läsa juristpro-
grammet och ett antal fristående kurser inom 
bland annat handelsrätt. 

I och med närheten till Stockholms alla företag, 
advokatbyråer, domstolar och andra myndigheter 
har vi unika möjligheter att koppla juristprogram-
met till yrkeslivet. Du kommer att träffa många 
lärare som arbetar praktiskt vid sidan av under-
visningen. Inget annat juristprogram i Sverige har 
lika många fördjupningskurser inom juristpro-
grammet som vi. Dessa kurser ger dig chansen att 
i slutet av juristutbildningen fördjupa dig i ett ju-
ridiskt ämne som intresserar just dig. Som svar på 

arbetsmarknadens behov har utbildningen fått ett 
ökat inslag av praktiska övningar som rättegångs-
spel, avtalsskrivning och avtalsförhandling. 

ARBETSMARKNAD Den moderna juridiken 
blir allt mer internationell genom till exempel 
europarätten och frågor som rör mänskliga 
rättigheter. Juristutbildningen vid Stockholms 
universitet ger en bred kompetens som gör det 
möjligt för dig att välja olika vägar i yrkeslivet. 
Samhället är i ständig förändring, vilket leder till 
att nya arbetsområden öppnar sig för jurister.

EXAMEN För att få en juristexamen läser du 
Juristprogrammet, 270 hp. För att få en kandi-
datexamen med rättsvetenskap som huvudom-
råde läser du Juristprogrammet med etappav-
gång efter 180 hp.

Juridik
Juridiska institutionen  jurinst.su.se
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Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne där 
olika aspekter av brott och straff studeras. 
Genom att studera kriminologi får du mångsi-
diga kunskaper om sociala problem, kontroll 
och andra samhällsfenomen som är relaterade 
till brottslighet. Undervisningen är inriktad på 
att uppmuntra till ett självständigt och kritiskt 
tänkande. Den tar upp beskrivningar av brotts-
lighetens struktur, omfattning och variationer 
över tid och rum samt mellan befolkningsgrup-
per. Dessutom beskrivs olika förklaringar till 
brottsligt beteende på individ-, grupp- och sam-
hällsnivå. Ett annat centralt område är kriminal-
politik: Vad gör samhället och vad har tidigare 
gjorts för att komma tillrätta med brottsligheten? 
Inom utbildningen får du också exempel från 
rättssystemet, som polisens, åklagarmyndighe-
tens, domstolarnas och kriminalvårdens verk-
samhet. Ett inom kriminologin förhållandevis 
nytt område är viktimologi (läran om offer för 
brott) som omfattar orsaker till utsatthet för 
brott samt åtgärder för att förhindra viktimise-
ring. En stor del av undervisningen ägnas åt olika 
vetenskapliga metoder, det vill säga principer och 
tillvägagångssätt för kriminologiskt forsknings- 
och utredningsarbete.

ARBETSMARKNAD Frågor om brott och straff 
är mycket aktuella i dagens samhällsdebatt och 
berör praktiskt taget alla. Därför kan grund-
läggande kunskaper i kriminologi vara av stor 
nytta för personer som avser att arbeta inom 
många olika samhällssektorer som journalistik, 
utbildning och samhällsplanering. Med krimi-
nologi som huvudsakligt kunskapsområde i din 
examen kan du bland annat arbeta med kart-
läggning och analys av brott, utsatthet för brott 
och reaktioner på brott inom Brottsförebygg-
ande rådet, polisen, kriminalvården och annan 
offentlig förvaltning. Du kan också arbeta med 
brottspreventiv verksamhet i kommunerna.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
kriminologi som huvudområde kan du läsa  
fristående kurser om minst 90 hp i ämnet till-
sammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen.

Kriminologi
Kriminologiska institutionen  criminology.su.se

Vill du studera och analysera världen omkring 
oss? Kulturgeografi handlar om samspelet mel-
lan människa, samhälle och miljö. Samhälls-
perspektivet behandlar sociala, politiska och 
ekonomiska aspekter; hur det ser ut i dag men 
också hur det såg ut förr. Det geografiska per-
spektivet kan röra allt från lokal och regional 
nivå till internationell och global nivå. Kultur-
geografi är ett brett ämne med många olika in-
riktningar. Som student hos oss möter du lärare 
och ledande forskare inom historisk geografi 
och landskap, befolkningsgeografi, migration 
och globala processer, ekonomisk geografi, kar-
tografi och GIS, stadsgeografi och miljöfrågor. 

Du studerar olika sätt att leva, tänka, arbeta, 
planera och resa. Du får kunskap om och insikt 
i levnadsförhållanden runt om i världen och du 
arbetar med relevanta begrepp och metoder för 
att förstå sammanhang och urskilja mönster. 
Studieresor, exkursioner, fältstudier och fältar-
beten är viktiga inslag i våra utbildningar och vi 
lägger stor vikt vid grupparbeten, rapporter och 
analyser.

ARBETSMARKNAD Kulturgeografi är ett 
ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig 
utbildning för att kunna arbeta med exempelvis 
utredning, analys, handläggning, planering och 

Kulturgeografi
Kulturgeografiska institutionen  humangeo.su.se

Läs mer om universitetets studentservice: su.se/studentservice
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kommunikation. Våra kurser ger kunskap och 
färdighet att arbeta med frågor om miljö, bo-
ende, segregation, samhällsplanering samt urban 
och regional utveckling. Som kulturgeograf kan 
du exempelvis arbeta inom konsultföretag, stat-
liga organisationer och kommuner.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
kulturgeografi som huvudområde kan du an-
tingen läsa fristående kurser om 90 hp i ämnet 
(Kulturgeografi I–III) tillsammans med kurser 
om 90 hp i valfria ämnen, eller välja något av 
följande program:
• Kandidatprogram i kulturgeografi med  

omvärldsanalys
• Samhällsplanerarprogrammet

Latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt 
ämne som hämtar sina teoretiska och metodo-
logiska ansatser från samhällsvetenskap och  
humaniora. Ämnet ger kunskap om Latiname-
rikas, Karibiens och det spansktalande USA:s 
historia, politik, ekonomi samt sociala och kul-
turella utveckling. Denna region genomgår idag 
stora förändringar där nya rörelser och idéer vin-
ner mark, handelsmönster ändras, och fattigdo-
men minskas. Samtidigt som kontinenten söker 
sin roll i dagens globala sammanhang, ger den 
politiska och ekonomiska utvecklingen möjlighet 
för tidigare uteslutna och marginaliserade grup-
per att kräva sina rättigheter. Men trots framste-
gen fortsätter många av länderna på kontinenten 
att präglas av den ojämlikhet och instabilitet som 
kännetecknade deras förflutna. Samspelet mellan 
historien, nutiden och utvecklingstendenser står i 
centrum för Latinamerikastudier och du kommer 
som student att studera Latinamerika utifrån 
många perspektiv. Inom kandidatprogrammet 
läser du som student ett språk (spanska eller 
portugisiska) och får möjlighet att göra praktik 
i Latinamerika. Utöver studiet av Latinamerika 
i stort ges studenterna möjlighet att fokusera på 
enskilda teman och geografiska områden inom 
världsdelen. På högre nivåer, främst inom  
Masterprogrammet, fördjupas de teoretiska 
aspekterna om Latinamerika. Du kommer att 

kunna ta del av forskningen vid Latinamerika-
institutet, där internationellt erkända forskare 
verkar inom samhällsvetenskapliga ämnen.  
All undervisning bedrivs på engelska.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i Latinamerika-
studier är efterfrågade på arbetsmarknaden på 
grund av kontinentens växande betydelse inom 
handel och näringsliv, internationella organisa-
tioner och inom diplomatin, turism och media. 
Viktigt är att kombinera studierna med ett 
språk (spanska eller portugisiska) för att meri-
tera sig på bästa sätt. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
latinamerikastudier som huvudområde kan du 
antingen läsa fristående kurser om minst 90 hp 
(varav 15 hp examensarbete) i ämnet tillsam-
mans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, 
eller läsa följande program:
• Kandidatprogram i latinamerikastudier, 

inriktning portugisiska/spanska

På avancerad nivå kan du därefter få en master-
examen i huvudområdet genom att läsa Master-
programmet i latinamerikastudier. 

Latinamerikastudier
Romanska och klassiska institutionen  su.se/romklass
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Pedagogik är ett samhällsvetenskapligt ämne 
där man studerar lär- och påverkansprocesser 
för barn och vuxna i vardagsliv, utbildning och 
arbetsliv. Vi undersöker hur lärande och utveck-
ling kan främjas i olika utbildningsmiljöer men 
även i andra verksamheter såsom företag och 
organisationer. Frågor vi diskuterar är bland an-
nat kunskapsbildning och kommunikation och 
hur vi formas och påverkas som människor i 
olika sociala miljöer. Lärande ses som en social, 
dynamisk och aktiv process där reflektion och 
självreflektion spelar en avgörande roll. Detta 
innebär att förståelsen för och föreställningen 
om den sociala verkligheten skapas och utveck-
las av människor tillsammans. Inom pedago-
giken studeras bland annat fenomen som makt 
och påverkansprocesser i relation till genus, 
etnicitet, hälsa/ohälsa, sjukdom och normalitet/
avvikelse som sociala och kulturella fenomen.

Utbildningens fokus ligger på lärande, un-
dervisning, pedagogiskt ledarskap och skolut-
veckling där våra kurser och program är nära 
knutna till vår forskning. Ämnet pedagogik kan 
du läsa på både grund och avancerad nivå samt 
på forskarnivå. På grundnivå ges även kurser i 
hälsopedagogik. 

ARBETSMARKNAD Våra kurser och program 
gör dig väl förberedd för en föränderlig arbets-
marknad. Kunskaper om och förståelse för 
mänskliga lär- och utvecklingsprocesser kan 
du använda i många olika arbeten, till exempel 
med utbildnings- och utvecklingsfrågor i skola 
och folkbildning, vård och omsorg, näringsliv 
samt offentliga, ideella och politiska organisa-
tioner.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
pedagogik som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
(Pedagogik I, II och III) tillsammans med kurser 
om 90 hp i valfria ämnen, eller välja något av 
följande program:
• Kandidatprogrammet Personal, arbete och 

organisationsprogrammet (PAO)
• Kandidatprogram i Mångfaldsstudier

Du kan även läsa fristående kurser i pedagogik 
på avancerad nivå samt på forskarnivå.

Pedagogik
Institutionen för pedagog och didaktik  edu.su.se
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Är du intresserad av människor? Funderar du 
på varför vi tänker, känner och beter oss som vi 
gör? Har du lagt märke till hur vi människor på-
verkas av och anpassar oss till olika situationer? 
Går det att ”mäta” människors tankar och hur 
gör man i så fall det? Om du tycker dessa frågor 
låter spännande är psykologi rätt ämne för dig. 

Psykologi är vetenskapen om tankar, känslor 
och beteenden. Den beskriver olika processer 
inom individer men också mellan individer och 
den studerar människan dels som biologisk 
varelse, dels som social varelse. Med andra ord, 
vi är alla produkter av evolutionens krafter 
men vi är också sociala och kulturella varelser 
som tolkar oss själva och andra i sökandet efter 
mening och trygghet. Därmed är psykologin ett 
kunskapsfält som spänner över många analysni-
våer, allt från signalsubstanser i våra hjärnor till 
kulturella fenomen. 

ARBETSMARKNAD Det finns en stadig ef-
terfrågan på psykologisk kunskap och kompe-
tens på arbetsmarknaden. Den kunskap som 
psykologisk forskning ger oss kan tillämpas 
inom många delar av samhället, till exempel 
inom  hälso- och sjukvård, skola och utbild-
ning, kriminalvård, arbetsliv och organisationer 
samt idrottsvärlden. Även inom många andra 
sektorer är psykologin ett viktigt kunskapstill-
skott. Efter magister- eller masterexamen kan 
du söka dig till forskarutbildningen och efter 
Psykologutbildning kan du söka dig till Psyko-
terapeututbildning med specialisering i psykote-
rapi för psykologer.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
psykologi som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
(Psykologi I–III) tillsammans med kurser om  

Psykologi
Psykologiska institutionen  psychology.su.se
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90 hp i valfria ämnen, eller läsa följande  
program:
• Kandidatprogrammet Personal, arbete och  

organisation (PAO)

För att få en examen på avancerad nivå kan du 
läsa följande program:
•  Psykologprogrammet
•  Allmänt masterprogram i psykologi 
•  Psykoterapeutprogrammet, som även har en 

specialisering för psykologer 

Socialstyrelsen utfärdar legitimation för  
psykologer efter Psykologprogrammet med 
efterföljande ptp-tjänstgöring och psykotera-
peuter efter Psykoterapeut programmet.

Vill du vara med och skapa morgondagens sam-
hälle? Samhällsplanerare arbetar med utform-
ning och utveckling av såväl städer som glesbygd 
och landsbygd. Till de stora utmaningarna för 
framtidens planerare hör frågor om stadsbygg-
nad, ekonomisk utveckling, kulturens roll, miljö-
påverkan, nationell och internationell migration, 
regional obalans, segregering och bostadsbrist. 
Som student inom samhällsplanering får du 
verktyg för att förstå planeringsfrågor utifrån 
ett brett perspektiv – vilket är nödvändigt för att 
kunna hitta hållbara lösningar. Det kan exem-
pelvis handla om att motverka segregeringen 
på bostadsmarknaden genom kostnadseffektiva 
nybyggnationer eller att minska miljöpåverkan 
genom nya transportsätt. Andra viktiga frågor 
är hur invånare och andra intressenter kan göras 
mer delaktiga i planeringsprocesser samt hur vi 
skapar en levande och livskraftig landsbygd. De 
frågor samhällsplanerare arbetar med kräver 
sammansatta analyser och handlar i allt högre 
grad om att väga samman olika, ibland motstri-
diga, intressen till hållbara förslag och kommuni-
cera dem till olika aktörer. En samhällsplanerare 
behöver en bred allmänbildning och förmåga att 
sätta samman kunskap från en rad olika sam-

manhang, som exempelvis politik, naturförhål-
landen och sociala villkor. Studieresor, exkursio-
ner, fältstudier och fältarbeten är viktiga inslag 
i våra utbildningar och vi lägger stor vikt vid 
grupparbeten, rapporter och analyser.

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för 
samhällsplanerare växer och det finns bland 
annat möjlighet att arbeta inom kommun, stat, 
intresseorganisationer och konsultföretag. Sam-
hällsplanerare efterfrågas, såväl lokalt, regionalt 
och nationellt som internationellt, som pro-
jektledare och utredare inom exempelvis frågor 
om kulturmiljö, boende, transporter, regional 
utveckling och markanvändning. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
samhällsplanering som huvudområde läser du 
följande program:
• Samhällsplanerarprogrammet

Samhällsplanering
Kulturgeografiska institutionen  humangeo.su.se
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Anmäl dig till kurser och program via antagning.se.
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Har du ett engagemang för sociala frågor och 
människor i utsatta situationer? Bli socionom! 
Socionomprogrammet vid Stockholms univer-
sitet, med socialt arbete som huvudområde, 
är en bred samhällsvetenskaplig utbildning. 
Programmet ges på heltid under sju terminer. 
Socialt arbete handlar om olika perspektiv på 
sociala problem och sociala förändringsproces-
ser. Under socionomutbildningen fördjupar 
du dig i sociala frågor, både ur nationellt och 

internationellt perspektiv. Du får kunskaper 
om människors beteenden och samspel med 
omgivningen och om sociala- och samhälleliga 
system. Studier i socialt arbete ger dig redskap 
för att kunna utforma och analysera insatser 
som syftar till att förebygga, avhjälpa, hantera 
eller lösa sociala problem. Ytterligare ett fokus 
ligger på människors livsvillkor, där principer 
om mänskliga rättigheter och social rättvisa  
är grundläggande. Du studerar också andra 

Socialt arbete/socionom
Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, socarb.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Är du nyfiken på människor? Socialantropologi 
handlar om människor och mångfald – om 
världen och om oss själva. Under utbildningen 
får du förståelse för det sociala sammanhangets 
betydelse för hur vi människor förhåller oss till 
och tolkar vår omvärld. Du får läsa om samtids-
frågor som rör grunderna för social gemenskap 
men också om maktutövande och ojämlikhet 
i olika samhällen. Du kommer att läsa om 
mänskliga livsformer och tankemönster världen 
runt och jämföra dem med varandra.

I vår tid blir världen alltmer sammanhängan-
de samtidigt som lokala skillnader lever vidare. 
Medan vissa delar av världens kulturella och so-
ciala komplexitet består, förändras andra delar. 
Socialantropologin belyser hur dessa variationer 
i mänskligt tänkande och handlande uppstår, 
hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, 
men också vad mänskligheten har gemensamt. 
Det jämförande perspektivet ger dig nya insikter 
i vårt eget samhälles institutioner och de värde-
ringar vi omges av. 

Socialantropologiska institutionen vill med 
sin forskning och sina kurser bidra till kunska-
pen om hur vardagsliv och kriser formas i da-
gens värld. Till de aktuella forskningsområdena 
hör transnationell antropologi, globaliseringens 
sociala och kulturella aspekter; utvecklings- och 
miljöfrågor; arbetsliv, organisation och mark-
nad; genus, familj och barndom; ungdomskul-
tur, populärkultur och medier; etnicitet och 
mångkulturella samhällen och det återspeglas 
i kursutbudet. Då nästan all kurslitteratur och 
vissa delkurser är på engelska bör du ha goda 
kunskaper i detta språk. 

ARBETSMARKNAD Socialantropologer har 
hela världen som arbetsfält och arbetar med 
medie- och informationsverksamhet, inom 
statliga verk, myndigheter och internationella 
organisationer. Arbetsuppgifterna kan röra sig 
om exempelvis utredningar och undervisning. 
Många arbetar med biståndsverksamhet, mång-
falds- och integrationsfrågor, allt fler ägnar sig 
också åt marknadsföring, affärskommunikation, 
miljöfrågor och turistnäring. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen  
med socialantropologi som huvudområde kan  
du antingen läsa fristående kurser om minst  
90 hp i ämnet tillsammans med kurser om 90 hp 
i valfria ämnen, eller läsa följande program. 
• Kandidatprogram i socialantropologi

Vi erbjuder även utbildning på avancerad nivå.

Socialantropologi 
Socialantropologiska institutionen  socant.su.se
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Sociologi är vetenskapen om mänskliga samhäl-
lens uppkomst, utveckling, organisation och 
funktion, och omfattar allt ifrån studier av nära 
sociala relationer till samhällets kulturella och 
formella institutioner. Studier i sociologi ger dig 
teoretiska och metodologiska verktyg för att 
bättre förstå samhället och de sociala samman-
hang du deltar i. Sociologin ger dig kunskap om 
hur människors arbetsförhållanden och hälsa 
påverkas av organisationsstrukturer eller hur 
identiteter och grupper formeras kring religion, 
etnicitet och kön. Sociologi bidrar också till att 
öka din förståelse av hur livschanser påverkas 
av individers kön, sociala bakgrund och etnici-
tet, liksom hur etniska konflikter uppstår.

Studier i sociologi är därmed ett naturligt 
komplement till andra samhällsvetenskaper 
som till exempel kriminologi, nationalekonomi, 
psykologi och statsvetenskap men även till en 
rad andra områden som teknik, medicin, filosofi 
och juridik.

ARBETSMARKNAD Sociologer har en bred 
arbetsmarknad inom både den privata och den 
offentliga sektorn. En utbildning i sociologi ger 
god förmåga att analysera och utreda samhälls-
frågor, och att bedöma, värdera och genomföra 
undersökningar om samhällsfenomen. Till din 
hjälp i analysarbetet har du kompetens inom 

områden av relevans för socialt arbete som 
sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. 
Inom ramen för socionomutbildningen ingår 
verksamhetsförlagd utbildning (”studiepraktik”) 
som det även finns möjligheter att göra i ett an-
nat land.

ARBETSMARKNAD Socionomer är en efter-
traktad yrkesgrupp. Utbildningen ger dig en 
bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och 
en yrkesförberedelse för olika arbeten inom 
privat, offentlig och ideell sektor.

Som socionom kan du till exempel arbeta  
som socialsekreterare eller kurator, inom 
institutionsvård för barn och ungdom, med 
alkohol- och narkotikamissbrukare eller som 

både kvantitativa och kvalitativa undersök-
ningsmetoder. Du kan profilera dig inom olika 
områden såsom arbetsmarknad, organisation, 
migration, demografi, hälsa, genus eller familj. 
Efter sociologistudierna kan du arbeta med 
att planera och genomföra undersökningar, 
utredningar eller analyser av samhällsfrågor i 
vid bemärkelse.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
sociologi som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
(Sociologi I–III) tillsammans med kurser om  
90 hp i valfria ämnen, eller välja något av  
följande program:
• Kandidatprogram för sociologisk samhälls-

analys
• Kandidatprogram i Arbetsliv och arbets-

marknad (A&A)
• Kandidatprogrammet Personal, arbete och 

organisation (PAO)

Vi erbjuder även utbildning på avancerad nivå i 
både sociologi och demografi. Utbildningar ges 
i form av masterprogram eller fristående kurser 
som kan ingå i en examen i ett annat ämne. En 
kandidatexamen och 60 hp på avancerad nivå 
ger behörighet att söka till forskarnivån i socio-
logi eller sociologisk demografi.

handläggare eller enhetschef inom äldre- och 
handikappomsorg. Ytterligare exempel på 
arbetsområden för socionomer är inom skola, 
hälso-och sjukvård, kriminalvård, frivillig-
organisationer, länsstyrelser och familjeråd-
givning. 

EXAMEN Socionomprogrammet leder fram till 
en socionomexamen. Efter programmets sjätte 
termin, under vilken du skriver en kandidat-
uppsats, kan du även ta ut en kandidatexamen  
i socialt arbete.

Sociologi
Sociologiska institutionen  sociology.su.se
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Vill du ha ett spännande jobb och vara efter-
traktad på arbetsmarknaden? Som statistiker 
har du tillgång till en bred arbetsmarknad. 
Statistiska metoder har utvecklats i samarbete 
med olika tillämpningsområden som opinions-
undersökningar, ekonomiska prognoser och 
officiell statistikproduktion. Statistik är därför 
ett viktigt hjälpmedel i samband med olika 
former av samhällsplanering. Statistiska meto-
der används också inom läkemedelsforskning, 
biologisk forskning, psykologisk forskning och 
industriell kvalitetskontroll, liksom inom handel 
och webbanalys. Därför är behovet av personer 
som kan analysera data stort idag.

Statistik som vetenskap handlar om att 
utveckla metoder för att genomföra statistiska 

undersökningar och sedan analysera resulta-
ten. När du studerar statistik får du lära dig 
metoder för att samla in, bearbeta, analysera 
och dra slutsatser från data. Du får träna dig 
i att diskutera och utvärdera effekter av olika 
felkällor vid studier av datamaterial. För att 
beskriva osäkerhet spelar sannolikhetsresone-
mang en viktig roll. Användning av datorpro-
gram är också ett viktigt inslag i utbildningen. 
Under första terminen ligger tonvikten på 
praktiska tillämpningar. På högre nivåer läggs 
ökad vikt på statistisk teori. Beroende på det 
aktuella utbudet kan du fördjupa dig inom 
olika specialområden, såsom multivariata me-
toder, urvalsundersökningar eller överlevnads-
analys med demografisk tillämpning. Bland 

Statistik
Statistiska institutionen  statistics.su.se
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Utbildning i specialpedagogik har som mål att 
utveckla förmågan att arbeta med barn, unga 
och vuxna i behov av särskilt stöd och skapa 
förutsättningar för lärande och god utveckling 
för alla. Allas rätt att utvecklas och lära måste 
uppmärksammas och villkoren i pedagogiska 
miljöer kritiskt granskas, speciellt när det gäller 
människor med funktionsnedsättning och/eller 
som befinner sig i svåra sociala sammanhang. 
Specialpedagogisk utbildning vilar på forskning 
med bred tvärvetenskaplig grund. Utbildning-
arna i specialpedagogik ger dig möjlighet att 
utveckla din pedagogiska förmåga, för att skapa 
förutsättningar för lärande och god utveckling 
för alla. Studier i specialpedagogik sker mot 
bakgrund av gällande utbildningspolitik, för-
ändringar i samhället, individers sociala situa-
tion, olika funktionsnedsättningar, mångfald 
och genus. 

I våra kurser och program får du redskap att 
analysera barns och ungdomars risksituationer 
och hur du och andra kan förhindra att sådana 
situationer uppstår. De fristående kurserna och 
programmen vänder sig till alla som är intres-
serade av specialpedagogiska frågor. Special-
lärarprogrammet, 90 hp, riktar sig till lärare 
som vill fördjupa och spetsa sin pedagogiska 
och didaktiska kompetens med inriktning mot 
barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt 
stöd. Specialpedagogprogrammet, 90 hp, riktar 

sig till lärare som vill arbeta med specialpeda-
gogiska frågor tillsammans med kollegiet och 
ledning och bidra till utveckling av den pedago-
giska verksamheten.

ARBETSMARKNAD Det finns idag en stor 
efterfrågan på personer med specialpedagogisk 
kunskap, dels om barn, unga och vuxna i behov 
av särskilt stöd, dels med kunskap om frågor 
som rör social rättvisa och likvärdighetsproble-
matik inom pedagogisk, social och specialpeda-
gogisk verksamhet. 

EXAMEN Du kan endast få en examen med 
specialpedagogik som huvudområde på avance-
rad nivå. Fristående kurser i specialpedagogik 
kan ingå som en del i din kandidatexamen. För 
att få en masterexamen läser du Masterpro-
grammet i specialpedagogik. Du som är behörig 
lärare kan läsa Speciallärarprogrammet, som  
är en påbyggnadsutbildning på avancerad 
nivå vilken leder till en speciallärarexamen. 
Här väljer du specialisering mot dövhet eller 
hörselskada, matematikutveckling, synskada, 
utvecklingsstörning eller språk-, skriv- och 
läsutveckling. Du kan också välja att läsa 
Specialpedagogprogrammet, som leder till en 
specialpedagogexamen. 

Specialpedagogik
Specialpedagogiska institutionen  specped.su.se



U T B I L D N I N G A R  V I D  S T O C K H O L M S  U N I V E R S I T E T          75

Överallt där människor lever tillsammans ställs 
de inför utmaningen att organisera sig för att 
lösa gemensamma problem. Globalisering, 
europeisk integration, ny etnisk och kulturell 
mångfald och andra utvecklingstendenser skapar 
behov av mer utvecklade politiska institutioner. 
Statsvetenskapen står mitt i denna intensiva 
utveckling och livliga debatt, både som forsk-
nings- och undervisningsämne. Statsvetenskapen 
är fokuserad på det politiska livet. Du får lära 
dig att beskriva, förklara och värdera de poli-
tiska institutionerna, studera maktfördelningen i 
samhället och inte minst frågan om hur demo-
kratiska institutioner och processer fungerar. 
Du får grundläggande kunskaper om samhällets 
politiska förhållanden och övar din förmåga att 
kritiskt bedöma dessa. Huvudteman i utbildning-
en är politisk teori, svensk politik, jämförande 
politik och internationell politik.

ARBETSMARKNAD En utbildning i stats-
vetenskap ger goda kunskaper om hur vårt 
samhälle är strukturerat och fungerar samt ger 
dig gedigna kunskaper om samhällets politiska 
förhållanden och en god förmåga att kritiskt 
bedöma dessa. Många områden av samhället, 
både inom privat och offentlig verksamhet, på-
verkas av politiska strukturer och mekanismer 
och gör att intresset för att anställa statsvetare 
blir allt större. Arbetsmarknaden för statsvetare 
är bred. Vanliga arbetsplatser för studenter med 
examen i statsvetenskap är statliga myndighe-
ter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, 

institutionens forskningsområden finns till 
exempel försöksplanering och officiell statistik.

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för 
statistiker idag är god och fortsätter vara det 
för både nyexaminerade och erfarna. Statistiker 
behövs inom alla områden och efterfrågas av 
både offentlig sektor och av privata företag. 
Opinions- och marknadsföringsinstitut, den 
finansiella marknaden, läkemedelsföretag, stat, 
kommuner och intresseorganisationer är några 
exempel på arbetsområden där du som statisti-
ker har stora möjligheter att få jobb.

privata företag eller biståndsorganisationer. Här 
arbetar alumnerna till exempel som utredare, 
handläggare, analytiker, jämställdhetskonsulter, 
informatörer, kommunsekreterare, EU-tjänste-
män, politiska sekreterare m.m. Några av  
våra studenter har också valt att fortsätta  
vid institutionen som lärare och forskare.

EXAMEN Det finns två olika examina inom 
huvudområdet statsvetenskap; Filosofie kandi-
datexamen och Politices kandidatexamen. 
För att få en Filosofie kandidatexamen med 
statsvetenskap som huvudområde kan du  
antingen läsa fristående kurser om minst 90 hp i 
ämnet (Statsvetenskap I, II och III) tillsammans 
med kurser om 90 hp i valfria ämnen, eller läsa 
något av följande program:
•  Kandidatprogram i statsvetenskap med  

offentlig politik och organisation
•  Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och 

politik (om du väljer statsvetenskap som  
ditt huvudområde)

För att få en Politices kandidatexamen inom 
ämnet statsvetenskap eller nationalekonomi  
kan du antingen läsa fristående kurser om  
90 hp i statsvetenskap tillsammans med 60 hp  
i nationalekonomi samt 30 hp i valfria ämnen, 
alternativt 90 hp i nationalekonomi tillsam-
mans med 60 hp i statsvetenskap samt 30 hp i 
valfria ämnen, eller läsa följande program:
•  Politices kandidatprogram i nationalekonomi 

och statsvetenskap

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
statistik som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om 90 hp i ämnet tillsam-
mans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, 
eller välja något av följande program:
• Kandidatprogram i nationalekonomi och sta-

tistik (och välja statistik som huvudområde)
• Samhällsplanerarprogrammet (och välja  

statistik som huvudområde)

Efter kandidatexamen kan du läsa master-
program i statistik.

Statsvetenskap
Statsvetenskapliga institutionen  statsvet.su.se
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Naturvetenskap  
och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen 
hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med  
matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna  
all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det  
som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor  
arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker 
sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.
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GUSTAF HUGELIUS, FORSK AR INOM  
NATURGEOGR AFI

”Ett av skälen till att jag valde Stockholms  
universitet är fältundervisningen och  
laborationerna”

Gustaf Hugelius forskar inom naturgeografi, ett 
av de områden där Stockholms universitet är 
internationellt framstående. Det är ett stort och 
brett ämne som handlar om varför jorden ser ut 
som den gör, hur klimat, vegetation, jordar, berg-
grund och allt hänger ihop. I Gustafs jobb ingår 
expeditioner till Arktis, bland annat Kanada, 
Grönland och Sibirien, eftersom han specialiserat 
sig på permafrost.

– Jag har alltid varit naturintresserad, gillat 
att vara ute och tälta och så, berättar Gustaf. Ett 
av skälen till att jag själv valde att studera vid 
Stockholms universitet är att det ingår mycket 
fältundervisning och laborationer i utbildningen. 

Nu undervisar jag mest i GIS och fjärranalys, 
vilket bland annat går ut på att få fram data som 
ger bättre kartor och underlättar beslutsfattande.

Forskningen inom naturgeografi kommer ofta 
samhället till gagn. Gustafs undersökningar om 
permafrost handlar till exempel om hur klimat-
förändringar påverkar mark som normalt sett är 
frusen året runt och hur dessa förändringar i sin 
tur påverkar landskapet och klimatet. 

– Naturgeografi berör hur människan lever på 
vår jord och det finns ett starkt miljö- och håll-
barhetsperspektiv. Naturgeografer jobbar ofta 
med sådana frågor på olika myndigheter eller så 
arbetar de som miljökonsulter, säger Gustaf.

Att ge sig ut på expedition kan vara ett riktigt 
äventyr och det har hänt att han har mött såväl 
brunbjörnar som isbjörnar ute i fält. 

– Men just den aspekten av fältarbetet brukar 
jag tona ner inför min familj.

– Jag tycker verkligen att det är jätteroligt att undervisa. Jag lär mig mycket själv tack vare  
utbytet med studenterna. En av de största skillnaderna mellan gymnasiet och universitetet  
är ju just att studenterna får utrymme att vara mer interaktiva.

Spännande expeditioner är  
en del av Gustafs jobb

Gustaf Hugelius
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REBECC A TIT TERNES, STUDER AR SJUKHUSF YSIK

”Man har nästan garanterat jobb efter avslutad  
utbildning”

– Jag kom även in på sjukhusfysik i Lund och 
hade förmånen att sitta med två välkomstbrev 
i handen. Valet föll på Stockholm eftersom det 
finns många spännande jobbmöjligheter här och 
för att det är en storstad. 

– Sjukhusfysik är en bred utbildning och 
grunden är samma som för de andra fysikerut-
bildningarna som exempelvis astronomi. Det är 
först på tredje året som man väljer inriktning 
och jag valde strålningsfysik. Det innebär att 
jag kommer att ha ansvar för allt som har med 
strålning att göra på min framtida arbetsplats. 
Väljer jag att jobba på sjukhus så kommer jag 
att hantera till exempel MRI-maskinerna som 
bland annat upptäcker tumörer, men även strål-
ningsutrustningen som används för behandling. 

Jag kan även välja att arbeta på industrier och 
kärnkraftverk i den privata sektorn. Vi som har 
läst inriktningen strålningsfysik är ofta de på 
arbetsplatserna som har störst kunskap inom 
området. Därför kommer även inköp, förbätt-
ringar och även till viss mån installation att 
ligga på oss. Man har nästan garanterat jobb 
efter avslutad utbildning.

– Fysik och matte på universitetsnivå är gan-
ska svårt men väldigt stimulerande. Klarar man 
de första två åren så klarar man nästan vad som 
helst. Jag vill förbättra sjukvården och ha ett 
arbete där man får träffa och hjälpa människor. 
Därför är det rätt utbildning för mig.

– Jag hittade min utbildning av en slump. Jag började läsa naturvetenskapligt basår för att  
komma in på läkarlinjen, när jag såg en annons för sjukhusfysik som jag tyckte lät intressant  
och sökte utbildningen. Det är jag tacksam för idag, säger Rebecca Titternes. 

Rebecca vill förbättra sjukvården

Rebecca Titternes

Vilken utbildning ska du välja?
Gå in på su.se/utbildningskatalog och sök  
bland våra kurser och program.
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N ATU RV E T E N S K A P O C H M AT E M AT I K

Stjärnhimlen har fascinerat människan i 
tusen tals år, och med moderna teleskop kan vi 
observera rymdens fenomen allt bättre. Som 
astronom studerar du de fysikaliska proces-
serna i universum, från vårt eget solsystem till 
universums storskaliga struktur. Hur föds en 
stjärna? Kan man observera svarta hål? Vilket 
stöd finns det för Big Bang? Frågor som dessa 
och många fler finner du svar på. Du lär dig 
också att kritiskt granska dagens kunskap, och 
den vetenskapliga metodiken för att utveckla 
den. Fysik och matematik är centrala verktyg i 
astronomin, och inom utbildningen förbereds 
du med ett tvåårigt basblock där du i huvudsak 
får kunskaper i dessa ämnen. Färdigheterna till-
lämpas sedan i studier av bland annat univer-
sums storskaliga struktur, svarta hål, galaxer 
och supernovor. Kurserna inom astronomins 
och astropartikelfysikens olika inriktningar  
har stark anknytning till det allra senaste  
inom utforskningen av universum. Utbildningen 
avslutas med ett självständigt arbete. 

Vill du bota cancer, rädda korallreven eller kan-
ske se till att miljömålen uppfylls? Då behöver du 
kunskap om allt från DNA till globala ekosystem. 
Genom att studera biologi på universitetet får du 
gedigna kunskaper om organismernas mångfald 
och evolution, deras uppbyggnad, form och funk-
tion, djurs och växters samverkan med sin omgiv-
ning och mycket annat. Under dina biologistudier 
kommer du att kombinera teori med praktik i 
form av laborationer och fältstudier. Stockholms 
universitet har välutrustade labbsalar samt till-
gång till tre fältstationer i intressanta naturområ-
den: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård 
och Tjärnö på västkusten. Vill du efter kandidat-
examen fördjupa dig inom något delområde av 
biologin erbjuder vi nio masterprogram i ämnet.

ARBETSMARKNAD En utbildning inom biologi 
ger dig en mycket bred och användbar kunskap, 
där du också tränas i att identifiera och lösa 
problem. Du får kompetenser som öppnar vägen 
till spännande arbetsuppgifter såsom forskning, 

ARBETSMARKNAD Om du läser Kandidat-
programmet i astronomi ges du en god förbe-
redelse för vidare studier inom astronomi. Det 
har också visat sig att utexaminerade studenter i 
astronomi står sig väl i konkurrensen på den öv-
riga arbetsmarknaden och arbetar inom många 
skiftande områden. Förutom kunskaper i fysik, 
matematik och astronomi, ger utbildningen 
även goda färdigheter i till exempel program-
mering, datasimuleringar och bildbehandling. 
Detta gör dig attraktiv inom bland annat data-
branschen, framför allt om du väljer att fort-
sätta dina studier på masterprogrammet.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig kan-
didatexamen med astronomi som huvudområde 
läser du följande program:
• Kandidatprogram i astronomi

utveckling, utredning eller förvaltning. Biologer 
återfinns på många olika håll i samhället, till 
exempel vid universiteten, inom läkemedelsindu-
strin, på myndigheter och intresseorganisationer 
eller bioteknikföretag där de innehar roller som 
projektledare, expert, chef m.m. Genom att kom-
plettera din utbildning med pedagogik, juridik, 
eller kommunikationsvetenskap öppnar du upp 
arbetsmarknaden ytterligare och kan arbeta 
exempelvis som lärare eller vetenskapsjournalist.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig  
kandidatexamen med biologi som huvudområde 
kan du antingen läsa fristående kurser i ämnet 
om minst 105 hp tillsammans med kurser om  
75 hp i valfria ämnen, eller välja något av  
följande program:
• Kandidatprogram i biologi
• Kandidatprogram i marinbiologi
• Kandidatprogram i molekylärbiologi
• Kandidatprogram i biogeovetenskap

Astronomi
Institutionen för astronomi  astro.su.se

Biologi
Institutionen för biologisk grundutbildning  big.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Datalogi är vetenskapen om och konsten att skri-
va effektiva, korrekta och användarvänliga pro-
gram för datorer. Som datalog sysslar du med alla 
typer av datorrelaterade problem och samarbetar 
med många andra ämnesområden som har behov 
av avancerad problemlösning. Studierna fokuserar 
på grundläggande datalogi och matematik, med 
inslag av beräkningsteknik. Många praktiska 
övningar, i grupp eller enskilt, ingår också. 

Beräkningsteknik handlar om utveckling, ana-
lys och viss tillämpning av metoder för tekniska 
datorberäkningar. Detta omfattar numerisk ana-
lys, det vill säga utveckling och analys av nume-
riska algoritmer, såväl som t.ex. visualisering, im-
plementering av numeriska metoder på moderna 
datorarkitekturer samt de avsnitt av matematisk 
modellering som är viktiga för beräkningar. Du 
läser också kurser om olika programmeringspa-
radigm, databashantering, mjukvarukonstruk-
tion och användargränssnitt, som öppnar vägar 
till åtskilliga spännande yrkesmöjligheter. Du 
har viss frihet att sätta din personliga prägel på 
utbildningen. Då kan du antingen bredda dig eller 

Fysik är vetenskapen som beskriver naturfeno-
men som sträcker sig från materiens allra minsta 
beståndsdelar till de absolut största strukturerna i 
universum. Det är den moderna fysikens upptäck-
ter som ligger bakom framstegen inom en rad om-
råden som elektronik och datorteknik, materialfy-
sik, medicinsk diagnostik och behandlingsteknik 
samt energiforskning. Fysikstudier vid Stockholms 
universitet öppnar möjligheter för dig som få an-
dra utbildningar. Du tränas i att tillämpa fysikens 
lagar inom avancerad problemlösning och att 
utveckla och värdera ny kunskap. I utbildningen 
erbjuds du kurser inom grundläggande fysik och 
matematik. Teori varvas med praktiska övningar 
och i övningslaboratoriet granskas fysikens la-
gar kritiskt. Efter de grundläggande kurserna 
specialiserar du dig mot någon av de tre inrikt-
ningarna: biofysik, fysik eller miljövetenskap. Vid 
fysikinriktningen fördjupas dina kunskaper inom 
framför allt den moderna fysiken. I biofysikin-
riktningen kompletterar du med kurser i biokemi 

fördjupa dig ytterligare inom datalogin, t.ex. som 
en förberedelse för studier på masternivå. Nada är 
en gemensam institution mellan SU och KTH.

ARBETSMARKNAD I IT-samhället finns ett 
stort behov av personer med mycket goda kun-
skaper i datalogi. Man hittar dataloger inom alla 
sektorer på arbetsmarknaden. Du kan arbeta 
med utveckling och konsultverksamhet, inom 
både privat och offentlig sektor. Även forskning 
och utbildning inom industri och universitet/hög-
skola är en del av din framtida arbetsmarknad. 
Dataloger utgör en allt viktigare resurs för helt 
nya arbetsuppgifter som uppstår i kunskaps- och 
informationssamhället.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
datalogi som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
tillsammans med 60 hp i matematik och 30 hp i 
valfria ämnen, eller läsa följande program:
• Kandidatprogram i datalogi – datavetenskap 

för naturvetare

medan inriktningen mot miljövetenskap lägger 
fokus på den fysik som är mest relevant inom mil-
jöområdet, till exempel aerosolfysik och energi.

ARBETSMARKNAD Efter en universitetsutbild-
ning i fysik öppnas en stor arbetsmarknad för 
dig – i Sverige, men också internationellt. En bred 
utbildning inom fysikens kärnområden är alltid 
efterfrågad inom bioteknik, informationsteknik, 
elektronik, processutveckling, miljöteknik och 
inom många andra högteknologiska verksamheter. 
På institutionen för fysik vid Stockholms universi-
tet finns många intressanta och spännande områ-
den att välja mellan om du vill satsa på forskning.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig kan-
didatexamen med fysik som huvudområde kan 
du läsa följande program:
• Kandidatprogram i fysik
Fysik kan även ingå som huvudområde i en 
ämneslärarexamen.

Datalogi
Institutionen för numerisk analys och datalogi, Nada  nada.kth.se

Fysik
Fysikum  fysik.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Geografi 
Världens ämne! Sällan har det funnits en tid då 
så mycket händer både globalt och lokalt i så 
snabb takt. Om du är intresserad av klimatför-
ändringar, omställning till mer hållbara energi-
former, att arbeta med olika miljöproblem, 
migrationsströmmar, urbanisering och globalise-
ring – som alla utgör både stora utmaningar och 
möjligheter – då är geografi ditt ämne. Dessa och 
andra frågor utforskas i ett både historiskt och 
tvärvetenskapligt perspektiv som förenar natur-
vetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. 

Kunskap om hur människan, naturmiljön 
och samhällets utveckling samverkar med var-
andra är själva kärnan i geografiämnet. Det kan 
handla om människans livsvillkor i relation till 
exempelvis mat och vattenförsörjning, markan-
vändning och resurskonflikter. Ämnet har tydlig 
koppling till flera andra ämnen, som exempelvis 
biologi, statskunskap och informationsteknik. 

Du kommer att studera de grundläggande 
fälten inom natur- och kulturgeografi, och med 
detta som bas gå vidare och förvärva kunskaper 
inom till exempel samhällsplanering, vetenskaps-
filosofi, förvaltning av naturresurser, klimatför-
ändringar, och utvecklingsfrågor såsom jord-
bruksutveckling och urbanisering. Fältstudier i 
olika miljöer är viktiga inslag, och du får möjlig-
het att efter de grundläggande kurserna fördjupa 
dig i de ämnen du finner mest intressanta. Dessa 
kan till exempel utgöras av ytterligare geografi-
kurser, kurser i miljövård och miljöarbete, sam-
hällsplanering eller annat. Geografiutbildningen 
ger sammantaget ett unikt vetenskapligt helhets-
perspektiv av stor relevans för arbetsmarknaden. 
Utbildningen i geografi sker i samarbete med 
Kulturgeografiska institutionen.

Geologi, geokemi och geofysik omfattar läran 
om jordens uppbyggnad och utveckling samt de 
kemiska och fysiska processer som omformar 
jorden, dess klimat, hav och miljö, vilka tillsam-
mans lägger grunden för livet på jorden.

Geologi, geokemi och geofysik kan läsas som 
fristående kurser eller som ett färdigt program. 
I vårt kursutbud finns också distanskurser och 

Tvärvetenskaplig miljövård
Hos oss kan du välja mellan flera olika typer 
av miljöutbildning, dels fristående grundkursen 
Miljövård och miljöarbete men även fördjup-
ningskurser inom trafik och miljö, MKB och 
grön infrastruktur. Du har också möjlighet att 
läsa ett tvärvetenskapligt introduktionsår till 
akademiska studier med inriktning mot hållbar 
samhällsutveckling som ges med lärare från 
naturgeografi, systemekologi, kulturgeografi, 
statsvetenskap, filosofi, pedagogik, sociologi, 
nationalekonomi och juridik. 

ARBETSMARKNAD Kunskaper i det breda 
ämnet geografi samt tvärvetenskaplig miljövård 
efterfrågas på grund av globalisering och andra 
omvärldsprocesser allt mer inom tvärvetenskap-
lig forskning, olika nationella och internatio-
nella myndigheter och organisationer, affärsliv, 
internationell handel och ekonomi, turism, mil-
jövård, utbildning och massmedia. Vidare finns 
det en klart ökande efterfrågan och användning 
i samhället av geografiska informationssystem 
(GIS) och undersökningsmetoder med satellit- 
och flygbilder (fjärranalys). 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
geografi som huvudområde kan du läsa följande 
program:
• Kandidatprogram i geografi

Tvärvetenskaplig miljövård är inte ett huvudom-
råde, du kan därför inte få en examen i ämnet. 
Du kan däremot använda några av dessa kurser 
till exempel i en kandidatexamen i geografi.

orienteringskurser. Du kan läsa kurser om 
geologins grunder, om jordens byggstenar som 
mineral, bergarter och olika livsformer, om 
havens utveckling samt om storskaliga pro-
cesser som plattektonik, bergskedjeveckning, 
vulkanism och jordbävningar. Du kan även läsa 
kurser om jordens kemiska uppbyggnad och 
de kemiska kretslopp som ligger till grund för 

Geografi och tvärvetenskaplig miljövård
Institutionen för naturgeografi  natgeo.su.se

Geologi, geokemi och geofysik
Institutionen för geologiska vetenskaper  geo.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Geovetenskap är läran om planeten jorden. Som 
geovetare studerar du processer som verkar i 
berget, luften och vattnet och på jordens yta 
med ett tidsperspektiv från millisekunder till 
hundratals miljoner år. Som geovetare studerar 
du också vårt föränderliga klimat, naturens 
kretslopp och hur olika processer påverkar det 
samhälle vi lever i idag. Du lär dig att se sam-
band i naturen och vad som händer när männis-
kan påverkar sin livsmiljö. Dina kunskaper som 
geovetare är viktiga vid till exempel geoveten-
skapliga riskanalyser, prospektering av natur-
resurser, anläggningsarbeten, miljöutredningar, 
och samhällsplanering. Du läser geovetenskap 
vid Institutionen för naturgeografi och vid Insti-
tutionen för geologiska vetenskaper.

Biogeovetenskap är en tvärvetenskaplig mil-
jöutbildning som inriktar sig mot naturvård och 
de miljökonsekvenser som blir följden av män-
niskans utnyttjande av naturens resurser. Du lär 
dig se och förstå samspel i naturen och hur vi 
människor påverkar den. Biogeovetenskap ger 
dig en bred kunskapsbas som bygger på fördju-
pade kunskaper inom geovetenskap (till exempel 
marklära, kvartärgeologi, klimat), och biologi 
(till exempel zoologi, botanik ekologi) samt 
natur- och miljövård. Du läser biogeovetenskap 
vid Institutionen för naturgeografi och vid  
Institutionen för biologisk grundutbildning.

klimatförändringar. Fördjupningskurser och 
självständiga arbeten finns inom institutionens 
forskningsområden: maringeologi, geokemi eller 
klassisk geologi. Geologi, geokemi och geofysik 
är ämnen som man måste se i verkligheten och 
känna på därför kommer de teoretiska studi-
erna att varvas med exkursioner, fältstudier, 
laborationer och praktik.

ARBETSMARKNAD Som geolog, geokemist 
eller geofysiker har du en internationell arbets-
marknad att se fram emot. Idag är gruv- och 
prospekteringsföretag samt byggnads- och 
anläggningsbranschen stora arbetsgivare, men 
geologer finns också inom oljeindustrin, kon-
sultfirmor, länsstyrelser, kommuner, universitet 
och andra statliga myndigheter.

ARBETSMARKNAD Både geovetare och bio-
geovetare har en bred kompetens och är därför 
efterfrågade inom många olika arbetsområden. 
Som geovetare kan du arbeta med globala 
frågor som rör till exempel klimatförändringar, 
vattenförsörjning och naturkatastrofer, både 
i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta 
med prospektering av geologiska naturresur-
ser, både i den privata sektorn och i statliga 
myndigheter. Biogeovetenskap öppnar vägarna 
för flera spännande arbeten inom till exempel 
naturvård, konsultverksamhet inom natur och 
miljö, hållbar utveckling, miljöteknik och sam-
hällsplanering. Vanliga arbetsplatser för både 
geovetare och biogeovetare är också kommuner, 
länsstyrelser, statliga myndigheter eller organi-
sationer där du ofta arbetar inom miljöområdet. 
Arbetsmarknaden innefattar både den terrestra 
och marina sektorn. 

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig 
kandidatexamen med geovetenskap som huvud-
område kan du läsa följande program:
• Kandidatprogram i geovetenskap (finns även 

på distans)
För huvudområdet biogeovetenskap gäller  
följande program:
• Kandidatprogram i biogeovetenskap 

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig kan-
didatexamen med geologiska vetenskaper som 
huvudområde kan du läsa följande program:
• Kandidatprogram i geologi, geokemi och 

geofysik

För att få en masterexamen i ämnet kan du läsa 
följande program:
• Masterprogram i geologiska vetenskaper

Geovetenskap och biogeovetenskap
Institutionen för naturgeografi  natgeo.su.se, Institutionen för geologiska vetenskaper   geo.su.se 

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Matematik är en förutsättning för en allt större 
del av samhällets utveckling och ett nödvän-
digt verktyg för ämnen som astronomi, fysik, 
kemi, statistik, tekniska vetenskaper, ekonomi, 
biologi, beteendevetenskap och datalogi. Trots 
att matematik är en av de äldsta vetenskaperna, 
är den också ett verktyg som ständigt utveck-
las. Intensiv internationell forskning bidrar till 
att nya teorier skapas och att redan existerande 
förenklas och byggs ut. Med hjälp av matematik 
kan man bland annat bestämma planetbanor, 
utföra riskbedömningar, beskriva befolkningstill-
växten i världen eller återge avsmältningstakten 
vid Arktis glaciärer. 

Matematikstudier tränar upp din analytiska 
förmåga. Du lär dig att ställa upp och lösa 
problem av ökande svårighetsgrad på ett strikt 
och rigoröst sätt, samt att förstå och använda 
bevis. Du kan också tillämpa matematiken i 

kurser i matematisk statistik där du gör statis-
tiska analyser på verkliga data, till exempel  
om trafikolyckor, och lär dig använda den  
modernaste programvaran inom området.  
Matematikstudier ger färdigheter och för-
mågor som är efterfrågade inom ett vidare 
område på arbetsmarknaden.

ARBETSMARKNAD Det finns stor efterfrågan 
på personer med fördjupade matematiska och 
statistiska kunskaper både i arbetslivet och fors-
karvärlden. Du kan exempelvis arbeta med pris-
sättning inom finansbranschen, konstruktion av 
koder inom försvaret, med logik inom IT, med 
riskanalys på försäkringsbolag, statistisk analys 
vid läkemedelsföretag eller sannolikhetsberäk-
ningar inom telekommunikationsindustrin. 
Tidigare studenter i matematik har både hög 
sysselsättningsgrad och lön, och matematiker/

Matematik och matematisk statistik
Matematiska institutionen  math.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Ta en tugga av ett äpple. Vad har det med kemi 
att göra? Mer än du tror! Ett äpple är inget 
annat än en samling kemikalier som socker, 
stärkelse och olika oljor. Om alla naturliga 
produkter består av kemikalier, kan vi då leva 
ett kemikaliefritt liv? Denna fråga och många 
andra får du möjlighet att fundera över då du 
läser kemi vid Stockholms universitet.

Till kandidatprogrammet i kemi vid Stock-
holms universitet söker vi dig som är framtidens 
problemlösare, entreprenör och upptäckare. Vi 
söker dig som vill förstå din omvärld!

Dina dagar består av föreläsningar och 
mycket tid i labbet, där teorin blir praktik. 
Under programmets gång kommer du att läsa 
kurser inom kemins olika områden:
• organisk kemi
• oorganisk kemi 
• fysikalisk kemi
• biokemi
• neurokemi
• analytisk kemi 

Dessutom ingår kurser i matematik, databearbet-
ning och forskningsmetodik. För att ge dig en bra 
start i yrkeslivet kommer du att arbeta praktiskt 

nära olika forskargrupper, och göra praktik på 
ett företag. Kemistutbildningen avslutas med ett 
forskningsprojekt, som du gör på universitet eller 
ett företag, i Sverige eller utomlands.

ARBETSMARKNAD Kemister behövs för att 
bedöma risker med nya kemikalier och material 
och förklara hur världen fungerar. De kan skapa 
nya läkemedel och arbeta för en säkrare miljö. 
Kemister uppfinner, skapar, sprider kunskap 
och räddar världen. Vår utbildning ger dig 
kemikunskaper, förmåga att förklara det du 
gör och verktyg att analysera och lösa problem. 
Det är kunskap som behövs för att arbeta inom 
exempelvis kemisk industri, läkemedelsföretag, 
konsultbolag och statliga myndigheter. Arbets-
marknaden ser ljus ut.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig  
kandidatexamen med kemi som huvudområde 
läser du följande program:
• Kandidatprogram i kemi

Kemi
Kemiska sektionen  kemi.su.se
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Meteorologi är vetenskapen om jordens at-
mosfär och handlar om att tillämpa matema-
tik, fysik och kemi för att förstå vad som styr 
jordens väder och klimat. Även om vädret alltid 
har påverkat oss är meteorologi ett ganska nytt 
område. Idag ger hjälpmedel som radar, satel-
liter och kraftfulla superdatorer ny kunskap om 
atmosfärsprocesser som är viktiga för dagens 
och framtidens klimat. Med en bra grund i 
matematik och fysik kan man förstå hur jordens 
atmosfär och klimat fungerar. Med kunskap 
i kemi kan man även förklara till exempel 
molnbildning, jordens strålningsbalans, kli-
matförändringar, miljöproblem och växthusef-
fekten. Meteorologi handlar också om låg- och 
högtryck, orkaner, åska, luftföroreningar och 
värmetransporten mellan ekvatorn och polerna. 
För att vi ska förstå klimatförändringar och hur 
mänsklig aktivitet kan påverka klimatet under-
söker vi även samspelet mellan marken, haven 
och atmosfären.

statistiker hamnar oftast i topp när det  
gäller bristyrken.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
matematik eller matematisk statistik som huvud-
område kan du antingen läsa fristående kurser 
om minst 90 hp i ämnet tillsammans med kurser 
om 90 hp i valfria ämnen, eller välja något av 
följande program:
• Kandidatprogram i matematik (examen  

beroende på inriktning)

ARBETSMARKNAD Väder och klimat är ett 
ständigt aktuellt ämne och meteorologer, ocea-
nografer och klimatexperter behövs på många 
ställen i samhället. Efter kandidatexamen och 
vidare studier på vårt masterprogram i meteoro-
logi, oceanografi och klimat kan du få jobb på 
till exempel SMHI eller i Försvarsmakten. Där 
arbetar de huvudsakligen med väderprognoser 
men även med havs- och klimatfrågor. Meteo-
rologer arbetar också med miljö-, energi- och 
försäkringsrelaterade uppdrag inom både privat 
och offentlig sektor. Studier på vårt masterpro-
gram öppnar för forskarutbildning inom flera 
naturvetenskapliga ämnen.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig  
examen med meteorologi som huvudområde 
kan du läsa följande program:
• Kandidatprogram i meteorologi

• Kandidatprogram i matematik och ekonomi 
(examen beroende på inriktning)

• Kandidatprogram i logik, filosofi och matema-
tik (matematik kan väljas som inriktning)

Kurser i matematik kan även kombineras med 
utbildningen för ämneslärarexamen.

Meteorologi
Meteorologiska institutionen  misu.su.se

N ATU RV E T E N S K A P O C H M AT E M AT I K

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

HUR ÄR DET ATT PLUGGA PÅ STOCKHOLMS UNIVERSITET – EGENTLIGEN? 
Undrar du hur det egentligen är att vara student hos oss? Ställ dina frågor till våra 
studenter, eller se deras egna filmklipp på su.se/egentligen.
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N ATU RV E T E N S K A P O C H M AT E M AT I K

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Matens betydelse för hälsa och välbefinnande 
blir allt mer uppenbar. Rätt sammansatt kost är 
viktig både i förebyggande syfte och vid behand-
ling av olika sjukdomar. Utbildning i nutrition 
har ett naturvetenskapligt/medicinskt fokus på 
ämnet. Du lär dig att förstå samband mellan kost 
och hälsa, både på en cell- och molekylärbio-
logisk nivå och sett ur ett folkhälsoperspektiv. 
Under utbildningens inledning får du en kvalifi-
cerad kemisk och molekylärbiologisk grund och 
grundläggande kunskaper inom humanbiologi 
och livsmedelsvetenskap. Detta byggs sedan på 
med humanfysiologi, näringsfysiologi, klinisk 
nutrition, nutritionsepidemiologi, folkhälson-
utrition, nutritionstoxikologi och molekylär 
nutrition. Näringslära som vetenskap är förhål-
landevis ung. Nya teorier utvecklas och intresset 

för ”nya rön” är stort. Kunskaper i ämnet på 
universitetsnivå är därför viktiga för att du ska 
kunna förstå, bedöma och värdera vad som sägs 
och skrivs. Träning i att söka, kritiskt granska, 
sammanställa, presentera och diskutera veten-
skapligt material utgör därför en viktig del i 
samtliga nutritionskurser. För dig som läser pro-
gram, avslutas utbildningen med ett tio veckors 
självständigt arbete. Därefter kan du fortsätta 
att fördjupa dig i ämnet nutrition genom att söka 
masterutbildning.

ARBETSMARKNAD Ämnets tvärvetenskapliga 
karaktär gör att studier inom näringslära är 
användbara inom många arbetsområden. Idag  
är många nutritionister (näringsfysiologer)  
verksamma inom forskning och undervisning. 

Nutrition (näringslära)
Institutionen för biovetenskaper och näringslära  ki.se/bionut/nutrition

Miljövetenskap handlar om människans samspel 
med den omgivande miljön och om hur mänsklig 
aktivitet påverkar naturliga kretslopp i atmosfär, 
vatten, mark och biologiska system. Du kom-
mer att få en gedigen utbildning i naturveten-
skap med miljörelevans och en förståelse för de 
samhällsvetenskapliga aspekterna av miljöpro-
blemen. Miljövetenskap kan läsas som fristående 
kurser eller som program. Studierna inleds med 
en bred miljövetenskaplig introduktionskurs som 
ger en orientering om miljövetenskapens naturve-
tenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt 
och hantering i samhället. Därefter kommer 
du att få baskunskaper i matematik och kemi, 
vilket kommer till användning i fortsatta studier. 
Efter att ha läst obligatoriska grundkurser har 
du möjlighet att välja en av tre inriktningar: 
biologi, geovetenskap eller kemi. För dig som 
läser program så avslutas studierna med miljöve-
tenskapliga kurser och ett självständigt arbete i 
miljövetenskap. Vilka miljövetenskapliga kurser 
du läser väljer du utifrån vilken naturvetenskap-
lig inriktning som du valt inom utbildningen.

ARBETSMARKNAD Industrin och samhället, i 
och utanför Sverige, behöver dig med djup och 
bred kunskap för att kunna förstå hur männis-
kan påverkar miljön, hur vi bygger ett hållbart 
samhälle och hur vi agerar för att peka på och 
åtgärda befintliga miljöproblem. Arbetsupp-
gifter för dig som miljövetare kan exempelvis 
innebära bedömning av kemikalierisker inom 
EU och Sverige, naturresurs- och vattenfrågor 
i tropikerna eller klimatförändringars bety-
delse och industrisamhällets materialflöden. 
Andra arbetsuppgifter kan vara naturskydd, 
kretslopps- och avfallshantering, beräkning av 
föroreningars spridning och miljöcertifiering.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig  
kandidatexamen med miljövetenskap som  
huvudområde kan du läsa följande program:
• Kandidatprogram i miljövetenskap

Miljövetenskap
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, ACES  aces.su.se

Anmäl dig till kurser och program via antagning.se.
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I mer än 100 år har strålning använts inom 
sjukvården i syfte att diagnostisera och behand-
la sjukdomar som till exempel cancer. Tidigt 
insåg man betydelsen av ett nära samarbete 
mellan läkare och fysiker, och idag finns det 
specialutformade master- och yrkesprogrammet 
i sjukhusfysik. En sjukhusfysiker är sjukvårdens 
expert inom strålbehandling och diagnostiska 
metoder, och utgör en central del i det dagliga 
kliniska arbetet. Därtill medverkar sjukhusfysi-
kern också i forsknings- och utvecklingsprojekt 
samt vid utbildning om strålning för andra 
yrkeskategorier. Utbildningen inleds med ett 
kandidatprogram i fysik med inriktningen med-
icinsk strålningsfysik. Under de två första åren 
studerar du grundläggande matematik och fysik 
tillsammans med studenter från andra fysikpro-
gram. Från och med det tredje året inriktas stu-
dierna mot grundläggande strålningsfysik, och 
många av dina föreläsningar kommer att äga 
rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 
där avdelningen för medicinsk strålningsfysik 
har sina lokaler. Här kommer du att ha nära 
kontakt med forskare och doktorander inom 
medicinsk strålningsfysik som också håller i en 
stor del av undervisningen. Under utbildningens 
senare del ingår också klinisk praktik på de 
olika avdelningarna för sjukhusfysik. 

ARBETSMARKNAD Utöver din spetskom-
petens inom medicinsk strålningsfysik blir du 
dessutom en kreativ problemlösare med god 
analytisk förmåga. Det innebär att du blir en 
attraktiv arbetstagare med många möjligheter 
till jobb, inte bara inom sjukvården. Många 
med sjukhusfysikerexamen jobbar till exempel 
inom industrin och på Strålsäkerhetsmyndighe-
ten. Du är också väl förberedd för vidare akade-
misk utbildning som till exempel forskarstudier. 

EXAMEN För att få en sjukhusfysikerexamen 
och kunna söka legitimation från Socialstyrel-
sen läser du följande program:
• Sjukhusfysikerprogrammet (300 hp)

Sjukhusfysik/medicinsk strålningsfysik
Fysikum  fysik.su.se

N ATU RV E T E N S K A P O C H M AT E M AT I K

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

De arbetar även inom kost- och hälsoupplysning, 
både i privat eller offentlig regi. Inom statliga 
verk, som till exempel Livsmedelsverket, finns 
det gott om nutritionister. Andra verksamhets-
områden är produktutveckling av livsmedel och 
näringstillskott eller laborativt arbete. Allt fler 
satsar även på egen konsultverksamhet, med 
framför allt utbildning och information inom 
nutritionsområdet.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig  
kandidatexamen med nutrition som huvud-
område kan du läsa följande program:
• Kandidatprogram i nutrition

Har du svårt att välja utbildning eller vill du diskutera dina studieplaner?
Kontakta våra studievägledare. För kontaktuppgifter: su.se/studievagledning
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VA R V I L L  D U B Ö R JA?
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Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärs-
kontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet 
kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska 
ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån under-
visning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, 
handel och turism.
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HEIDI VALENTINE, STUDER AR LINGVISTIK  

”Här har du möjlighet att nå hur långt och 
högt som helst”

– Jag älskar ord men även vad som händer i vår 
hjärna när vi lyssnar och talar. Jag är glad att jag 
hittade en utbildning så att jag verkligen får snöa 
in på dessa saker. 

– Institutionen för lingvistik är gemytlig 
och mysig och alla känner alla. Tack vare våra 
framstående forskare och professorer bedriver 
institutionen även världsledande forskning. En 
perfekt kombination. Vår prefekt sitter i Kungli-
ga Vetenskapsakademien och bjuder emellanåt in 
kända och tongivande föreläsare. Vi har även ett 
fonetiklabb och ett hjärnavbildningsinstrument 
som hjälper oss att analysera hur vi människor 
tänker och behandlar information. 

– Det avgörande när jag sökte till Stockholms 
universitet var främst det suveräna läget men 
även det fantastiska ryktet. Stockholms universi-

tet hamnar alltid väldigt högt på internationella 
rankningslistor. Mitt råd till de som är intres-
serade, men lite osäkra på om språkvetenskap 
är rätt för dem, är att läsa Introduktion till 
lingvistik på 12 högskolepoäng. Då får man 
ett ordentligt hum om inriktningar och vad 
utbildningen går ut på. När man väl börjar 
den riktiga utbildningen får man en suverän 
blandning av praktik och teori. Vi gör också 
praktik på arbetsplatser med direkt koppling till 
utbildningen. Här har du möjlighet att nå hur 
långt och högt som helst.

– Jag är ordförande i studentrådet och är 
med och planerar sociala aktiviteter, vilket är 
en utmärkt ingång för att utöka sitt nätverk. 
Välkommen du också, avslutar Heidi. 

– Jag har alltid brunnit för språk i alla dess former, säger Heidi Valentine som har påbörjat  
sin masterexamen inom allmän språkvetenskap. 

”En suverän blandning  
mellan praktik och teori”

Läs om vad du bör ha koll på under  
studietiden: su.se/studera

Heidi Valentine
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PAUL LEVIN, FÖRESTÅNDARE FÖR INSTITUTET 
FÖR TURKIETSTUDIER SOM TILLHÖR  
INSTITUTIONEN FÖR ASIEN-, MELL ANÖSTERN- 
OCH TURKIETSTUDIER

”Vi har satsat hårt för att knyta till oss  
internationell expertis”

– Turkiet är ett fascinerande land med en fot i 
Europa och en i Mellanöstern, vilket innebär en 
massa olika etniciteter och stora motsättningar. 

– Institutet för Turkietstudier startade så sent 
som 2013, så vi är fortfarande i den spännande 
pionjärsfasen, berättar Paul. Hela institutionen 
andas positiv nybyggaranda. Vi har satsat hårt 
för att knyta till oss internationell expertis från 
både USA och Turkiet. För närvarande deltar 
institutets forskare i ett flertal utbildningar vid 
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Tur-

kietstudier, främst inom ämnesområdet Mellan-
östernstudier på både kandidat- och masternivå. 
Våra forskare handleder även examensarbeten 
inom ämnet. Ämnesområdet innefattar studier 
i allt från mänskliga rättigheter till regionens 
politik, ekonomi och historia. Utbildningarna är 
breda och tvärvetenskapliga och är ett bra kom-
plement för dig som vill jobba som till exempel 
diplomat, journalist eller hålla på med export 
till området. 

– Turkiet är i en väldigt turbulent fas och står 
verkligen i händelsernas centrum nästan varje 
dag. Utbildningen är därför extra intressant 
och relevant just nu. Om man vill veta lite mer 
om vad utbildningen går ut på så är man alltid 
välkommen att kontakta institutionen. Eller 
varför inte komma på någon av våra öppna 
föreläsningar?

– Det finns få institut i världen som inriktar sig på Turkiet. Här erbjuder Stockholms universitet  
en helt unik möjlighet, säger Paul Levin som är föreståndare för Institutet för Turkietstudier. 

”En världsunik möjlighet  
att få veta mer om Turkiet”

Läs mer om öppna föreläsningar: su.se/oppnaforelasningar

Paul Levin
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S P R Å K

Vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern-  
och Turkietstudier kan du inom huvudområdet 
Asiens språk och kulturer studera japanska, kine-
siska och koreanska vid Nordens största institu-
tion för studier av östasiatiska språk. Förutom 
språkstudier kan du också läsa kurser om respek-
tive områdes kultur, litteratur och samhälle. 

Japanska
Japanska är modersmål för närmare 128 
miljoner människor i ett land som har en stor 
politisk och ekonomisk betydelse i Asien. Att 
kunna japanska ger dig kunskap om en kultur 
där gammalt och nytt, inhemska traditioner och 
influenser utifrån alltid har levt sida vid sida. 
När du lär dig japanska får du till exempel en 
unik möjlighet att sätta dig in i det allra senaste 
inom teknologi i olika områden. 

Kinesiska
Kinas betydelse för omvärlden ökar hela tiden. 
Landet får allt mer ekonomisk, politisk och  
kulturell betydelse och ökade handelsförbin-
delser har medfört allt tätare kontakter mellan 
Kina och Sverige. Att studera kinesiska öppnar 
dörren för Kinas rika kulturskatter, flertusen-
åriga historia, fascinerande samhällsutveckling 
och ekonomiska tillväxt. När du lär dig kine-
siska vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- 
och Turkietstudier studerar du standarddialek-
ten putonghua som idag används i hela Kina. 
Att studera kinesiska kräver hårt arbete men 
belöningen är rik: möjligheten att tala med över 
en miljard människor och följa en av världs-
historiens snabbaste förändringar på nära håll.

Koreanska
Under de senaste åren har Korea stigit fram som 
ett av de ledande industriländerna i Östasien. 

Bekanta dig med dina grannländers rika his-
toria och kultur! De moderna baltiska språken 
omfattar lettiska och litauiska, som hör till den 
indoeuropeiska språkfamiljen. Lettiska och 
litauiska är officiella statsspråk i Lettland och 
Litauen. Båda språken är officiella EU-språk.

Men det är inte bara ekonomiskt som Korea är 
intressant. En gammal och högt utvecklad civi-
lisation, ett modernt och dynamiskt samhälle, 
ett land med starka postkoloniala motsättning-
ar och en stark populärkultur är bara några av 
de saker som gör Korea intressant. Studierna i 
koreanska vid Institutionen för Asien-, Mellan-
östern- och Turkietstudier fokuserar på det  
moderna språket och dagens kultur och sam-
hälle, men du lär dig också om Koreas historia 
samt ekonomiska och politiska förhållanden.

ARBETSMARKNAD För dig som vill arbeta 
inom statsförvaltning, industri, handel, mass-
media och turism är studier i japanska, kinesis-
ka och koreanska viktigt. Flera av våra tidi-
gare studenter är också verksamma som egna 
företagare och konsulter. I kombination med 
andra kunskaper kan det vara just dina språk-
kunskaper som gör att du får det där jobbet. 
Språkstudier ökar också möjligheterna för en 
internationell karriär. Det finns också möjlighet 
att fördjupa sig inom respektive språk genom 
en akademisk karriär, först genom studier på 
forskarnivå och sedan som forskare.

EXAMEN För att få en kandidatexamen i 
Asiens språk och kulturer (ämnena japanska, 
kinesiska och koreanska) kan du läsa fristående 
kurser om totalt 150 hp i ämnet tillsammans 
med kurser om 30 hp i valfria ämnen. Efter 
avslutad kandidatexamen i något av ämnena 
japanska, koreanska och kinesiska kan du läsa 
ett tvåårigt masterprogram i Asienstudier som 
leder till en masterexamen på avancerad nivå. 

Du kan läsa språken vid Stockholms universi-
tet utan förkunskaper. Vi erbjuder kurser från 
grundnivå till kandidat- och masternivå samt 
forskarutbildning. Du kan även studera baltisk 
litteratur eller realia. I fokus för undervisningen 
står inte bara språket och språkhistoria, utan 

Asiens språk och kulturer
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier  orient.su.se

Baltiska språk
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska  su.se/slabafinety

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Som modersmål talas engelska av mellan 350 
och 400 miljoner människor och minst lika 
många använder språket som officiellt andra-
språk. Engelska institutionen är en internatio-
nell institution med studenter och lärare från 
många delar av världen. Den är dessutom ett av 
de främsta centra i Skandinavien för studier i 
engelska. Vi erbjuder en intellektuellt utmanan-
de, spännande och bred utbildning med såväl 
språkfärdighetsträning som studier i skönlit-
teratur, språkvetenskap och akademiskt såväl 
som kreativt skrivande. Alla kurser ger både 
praktisk erfarenhet av språket och teoretiska 
kunskaper inom ett stort antal områden. Vi ger 
kurser inom specialområden som exempelvis 
sociolingvistik (språket i relation till samhäl-
let), engelska dialekter, äldre såväl som modern 
och postmodern litteratur, poesi, psykolingvis-
tik (språket i relation till psykologi), kreativt 
skrivande och mycket mer. Hos oss kan du läsa 
engelska från grundnivå till forskarutbildning. 
Vi har också ett antal fristående kurser inom 
exempelvis kommunikation, kulturstudier, 
berömda litterära verk och akademiskt och 
vetenskapligt skrivande på engelska.

också kultur- och litteraturhistoria, sociolingvi-
stik, språkpolitik och språkliga kontakter, något 
som också återspeglas inom den forskning som 
bedrivs inom området.

ARBETSMARKNAD Språkkunskaper är myck-
et viktiga för dig som funderar på en internatio-
nell karriär. Engelska är bra men det räcker inte 
alltid. Att komplettera med ytterligare språk ger 
dig ett försprång vad du än arbetar med. Studier 
i baltiska språk är allt oftare en viktig merit 
även i arbetslivet, då många svenska företag in-
vesterar i de snabbväxande baltiska ekonomier-
na eller har dotterbolag i Baltikum. Några läser 
språk på universitetet för att bli lärare, översät-

ARBETSMARKNAD Kunskaper i engelska är 
alltid värdefulla oavsett hur dina framtidsplaner 
ser ut. Att behärska engelska är nödvändigt 
för de flesta typer av studier och många yrken. 
Såväl affärsmän som ekonomer, läkare och 
administratörer förväntas kunna använda eng-
elska. Engelska kan också studeras inom lärar- 
och kandidatprogrammen med inriktning mot 
språk eller arbetslivskommunikation samt inom 
översättarutbildningen.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
engelska som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
tillsammans med kurser om 90 hp i valfria  
ämnen, eller välja något av följande program:
• Kandidatprogram i arbetslivskommunikation
• Kandidatprogram i språk, inriktning  

engelska
• Kandidatprogram i språk och översättning, 

inriktning engelska

tare eller tolkar. Men allt fler väljer språk som 
ett komplement till en annan utbildning såsom 
journalistik, statsvetenskap eller ekonomi. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
baltiska språk som huvudområde kan du läsa 
fristående kurser om minst 120 hp (varav 15 hp 
examensarbete) tillsammans med kurser om  
60 hp i valfria ämnen, eller välja något av  
följande program:
• Kandidatprogram i språk, inriktning  

Lettiska/Litauiska
• Kandidatprogram i språk och översättning, 

inriktning Lettiska/Litauiska

Engelska
Engelska institutionen  english.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Franskan är ett av världens främsta kultur-
språk. Ungefär 80 miljoner människor har fran-
skan som modersmål och det är officiellt språk 
i ett trettiotal länder. Sedan länge är franska ett 
självklart språk i internationella sammanhang: 
FN, Unesco, EU och Afrikanska unionen är 
bara några exempel. Utöver detta har Frankrike 
en lång tradition som kulturbärare inom bland 
annat filosofi, samhällsvetenskaperna, konst 
och litteratur (med femton Nobelpris till fransk-
språkiga författare), men även inom många an-
dra sektorer som exempelvis mode, gastronomi 
och flygteknik är Frankrike framstående. 

Du kommer att få möjlighet att i original  

Finskan utgör ett levande inslag i många svensk-
ars närmiljö, som ett nationellt minoritetsspråk 
och ett grannspråk. Kunskaper i finska är en 
bra och efterfrågad merit både när det gäller 
arbete inom den offentliga och den privata sek-
torn. Inom den offentliga sektorn har finskan 
fått allt större utrymme i och med den nya 
lagstiftningen gällande minoritetsspråk. Inom 
näringslivet hör Finland till Sveriges största 
handelspartners och behovet av finskkunniga 
ökar genom finländsk företagsetablering och 
svenskt-finskt företagssamarbete. Utöver detta 
skapar det utvidgade nordiska samarbetet  
arbetstillfällen för finsktalande.

Vid avdelningen för finska kan du studera 
finska som främmande språk eller som student 
med förkunskaper i finska. Som nybörjare får 
du möta ett lingvistiskt intressant språk och 
lära dig grunderna i både talad och skriven fin-
ska. Har du redan förkunskaper får du bekanta 
dig med tal- och skriftspråket i flera varianter 
och fördjupa dig i den finska litteraturen. Som 
finskstuderande på vår avdelning kommer du 
dessutom att få kännedom om Finlands historia 
och samhällsutveckling, samt om den sverige-
finska kulturen och kontexten.

ARBETSMARKNAD Några läser finska på uni-
versitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar 
medan andra väljer språket som ett komplement 
till en annan utbildning såsom journalistik, stats-

läsa litterära klassiker som Balzac och nutida 
litteratur som Modiano. Du får dessutom 
möjlighet att bekanta dig med franskspråkig 
litteratur skriven utanför Frankrikes gränser. 
Vi ger dig goda förutsättningar för att förvärva 
kunskaper i franska på bästa möjliga sätt. 
Många av dina lärare bedriver internationellt 
erkänd forskning inom andraspråksinlärning, 
franskspråkig litteratur, översättningsteori, 
diskursanalys eller språkhistoria. Denna starka 
forskningsförankring garanterar en högkvali-
tativ undervisning på vetenskaplig grund från 
nybörjar- till forskarnivå. 

På inledande kurser övar du din muntliga 

vetenskap eller ekonomi. Kunskaper i finska är 
viktiga både för en nationell och en internationell 
karriär: att komplettera med finska ger dig ett 
försprång vad du än arbetar med.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
finska som huvudområde kan du antingen läsa 
fristående kurser om minst 90 hp (varav 15 hp 
examensarbete) i ämnet tillsammans med kur-
ser om 90 hp i valfria ämnen, eller välja något 
av följande program:
• Kandidatprogram i språk, inriktning finska
• Kandidatprogram i språk och översättning, 

inriktning finska

Du kan även läsa finska inom Ämneslärar-
programmet med inriktning mot arbete i  
grundskolans åk 7–9 om du väljer Finska  
modersmål, engelska och svenska som andra-
språk. Du får då en ämneslärarexamen på 
avancerad nivå.

Franska
Romanska och klassiska institutionen  su.se/romklass

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Finska
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska  su.se/slabafinety
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och skriftliga språkfärdighet och får kunskaper 
i litteratur och om den franskspråkiga världens 
kultur och samhälle. På högre nivåer kan du 
fördjupa dig inom litteratur- eller språkveten-
skap. Utländska gästföreläsare och författare 
medverkar i undervisningen och regelbundna 
utbyten görs med andra universitet för studen-
ter, lärare och forskare. Du kan även läsa vår 
utlandskurs Franska I i Frankrike. Som student 
i franska kommer du också att ha möjligheten 
att studera vid ett universitet i Frankrike genom 
något av våra utbytesprogram.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i franska är 
en viktig, och ibland utslagsgivande, merit på 
arbetsmarknaden inom områden som till exem-
pel inrikes- och utrikesförvaltning (bland annat 
inom EU), undervisning, journalistik, turistnä-
ring och internationellt arbete. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
franska som huvudområde kan du antingen läsa 
fristående kurser om minst 120 hp (varav 15 hp 
examensarbete) i ämnet tillsammans med kur-
ser om 60 hp i valfria ämnen, eller välja följande 
program:
• Kandidatprogram i språk och översättning, 

inriktning franska

Italienska
Romanska och klassiska institutionen  su.se/romklass

S P R Å K

Italienska talas som modersmål av cirka 70 mil-
joner människor. Drygt 60 miljoner av dem bor 
i Italien och Schweiz. Språket är mycket populärt 
som främmande språk för människor runt om i 
världen. Italienskan är, med sina rötter i latinet, 
också ett av Europas främsta kulturspråk. 
Genom historien har Italien varit framstående 
inom klassisk musik, opera, litteratur, konst, 
arkitektur, film och mode. Det är därför ett 
naturligt val för den som vill studera olika 
konstformer eller estetiska vetenskaper.

Du kan studera italienska upp till kandidat-
examen på grundnivå. Du kan även läsa vår 
utlandskurs Italienska I i Italien. Under studi-
ernas gång utvecklar du din muntliga förmåga 
och får lära dig skillnaderna mellan italienska 
och olika dialekter som talas i landet. Mycket tid 
läggs på den skriftliga uttrycksfärdigheten och 
du får gedigna kunskaper i italiensk grammatik. 
Du får också lära dig om italiensk kultur i ett 
jämförande perspektiv och kulturella företeelser 
för språkanvändningen lyfts fram. Under hela 
utbildningens gång läser du italiensk litteratur 
och lär dig om Italiens historia och samhällsut-
veckling. Du introduceras till språkvetenskapliga 
och litteraturvetenskapliga teorier och metoder 
för att slutligen skriva din uppsats i italienska. 
Ett rikt kursutbud på avancerad nivå öppnar 

olika möjligheter för dig som är intresserad av 
att fortsätta dina studier och som siktar mot 
forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD På arbetsmarknaden är 
det en merit att kunna italienska och efterfrå-
gan växer. Dina studier förbereder dig för flera 
yrkesverksamheter med anknytning till språk: 
på skolor och inom högre utbildning, arbete i 
arkiv och museer, bibliotek, förlag, inrikes- och 
utrikesförvaltning (bland annat inom EU), jour-
nalistik, tolkning och översättning, bland annat 
inom kultur, mode och turism samt inom film- 
och tv-sektorn. Inom handel och näringsliv är 
det en stor merit att kunna italienska eftersom 
Italien är en av världens största ekonomier och 
en av Sveriges viktigaste handelspartner.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
italienska som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 120 hp (varav 
15 hp examensarbete) i ämnet tillsammans med 
kurser om 60 hp i valfria ämnen, eller välja 
något av följande program:
• Kandidatprogram i språk, inriktning italienska
• Kandidatprogram i språk och översättning, 
inriktning italienska

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga 
språket och språken. Lingvister studerar språket 
som allmänt fenomen: hur språk (såväl talade 
som tecknade) är uppbyggda, hur de används, 
likheter och skillnader mellan olika språk, hur 
man förstår och själv producerar språk, hur 
barn tillägnar sig sitt modersmål, hur språk 
uppkommer, förändras eller försvinner, men 
också hur man kan omsätta dessa kunskaper till 
praktiska tillämpningar i allt från maskinöver-
sättning till språkundervisning.

Lingvistik är ett mångfacetterat ämne vilket 
gör att problemställningarna kan angripas 
tvärvetenskapligt utifrån såväl humanistiska 
och beteendevetenskapliga som naturvetenskap-
liga perspektiv. Så finns till exempel lingvistisk 
forskning baserad på sociologi, psykologi, 
filosofi, kognition, pedagogik, matematik, 

De klassiska språken, latin och antik grekiska, 
var Europas stora språk under antiken och trots 
att de inte längre talas påverkar de oss ännu i hög 
grad. Vi läser antik litteratur, teatrar spelar gre-
kiska dramer och vi använder lånord från de klas-
siska språken. De är en av grundvalarna för den 
moderna västerländska kulturen och har präglat 
både vårt tänkande och vårt sätt att uttrycka 
oss. När du studerar latin och grekiska gör du en 
språklig, litterär och kulturhistorisk resa genom 
årtusendena, från antiken fram till våra dagar. 

Eftersom de klassiska språken inte talas lär du 
dig dem främst genom att läsa latinska och gre-
kiska texter i original. I utbildningen läggs stor 
vikt vid de grammatiska momenten, men texter-
nas historiska, litterära och kulturella kontext 
studeras också. Inom ämnet grekiska kommer du 
bland annat läsa texter av Platon och Herodotos, 
dramatik av Sofokles och Euripides, och delar av 
Iliaden och Odysséen. Inom ämnet latin läser du 
bland annat Caesars skildring av kriget i Gallien, 
Ciceros tal, samt poesi av Vergilius och Ovidius. 
Inom latinet läser du även medeltida texter av 
exempelvis Alkvin, Abelard, Adam av Bremen 
och den Heliga Birgitta. 

På avancerad nivå är studierna inriktade  
mot språkvetenskap, litteraturvetenskap eller 

datalogi och medicin. Språket studeras ur olika 
infallsvinklar, som hur individen använder sitt 
eller sina språk i kommunikation med andra 
eller genom att bygga upp modeller och teorier 
om hur språk är uppbyggda för att bättre förstå 
människan som varelse.

En annan infallsvinkel är att studera forma-
liserade modeller som gör det möjligt att med 
dator bearbeta naturligt språk, från yttranden i 
dialog till stora textsamlingar, för att till exem-
pel analysera, generera, filtrera eller översätta 
språk, eller söka information i stora språkliga 
datamängder. En annan är talspråksutveckling 
och språkens ljudkonstruktioner, där avance-
rade experimentella tekniker används för att 
studera talkommunikation ur akustiskt, artiku-
latoriskt och perceptuellt perspektiv.

medeltidsstudier och leder till magisterexamen 
(60 hp utöver kandidatexamen) eller masterexa-
men (120 hp utöver kandidatexamen). På denna 
nivå finns stor valfrihet och möjlighet att kom-
binera med andra ämnen. Båda examina ger 
behörighet för att söka till forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD Kännedom om antik 
grekiska och latin är en nödvändighet för att 
kunna forska om det förmoderna Europa,  
vare sig det gäller exempelvis historia, filosofi, 
litteratur, konstvetenskap eller arkeologi.  
Kunskaper i klassiska språk är också en merit 
för lärare inom språk och humaniora, kultur-
arbetare och journalister. Ett antal av dem som 
studerar språken fortsätter som lärare  
och forskare inom ämnet.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
grekiska/latin som huvudområde kan du an-
tingen läsa fristående kurser om minst 120 hp 
(varav 15 hp examensarbete) i ämnet tillsam-
mans med kurser om 60 hp i valfria ämnen, 
eller läsa följande program:
• Kandidatprogram i klassiska studier,  

inriktning antik grekiska/latin

Lingvistik
Institutionen för lingvistik  ling.su.se

Klassiska språk
Romanska och klassiska institutionen  su.se/romklass
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Mellanösterns språk och kulturer
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier  orient.su.se/mena

S P R Å K

Intresset för Mellanöstern och Nordafrika har 
ökat i takt med den senaste utvecklingen i regio-
nen. Det har lett till att det finns ett stort behov 
av personer med kunskap om regionens samtida 
utveckling och som behärskar det arabiska 
språket. På Stockholms universitet kan du få 
just denna kompetens. Du kan välja att studera:
• Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- 

och Nordafrikastudier
• Mellanöstern- och Nordafrikastudier

Om du vill lära dig det arabiska språket ska du 
välja det första alternativet. Om du hellre foku-
serar på områdesstudier ska du välja det senare 
alternativet. Bägge inriktningarna omfattar 
studier i regionens historia, litteratur, samhälls-
liv, kulturer, politik och ekonomi. Kurserna 
är utformade för att ge både teoretiska och 
praktiska färdigheter som är meriterande både i 
arbetslivet och för fortsatta akademiska studier. 
Studierna kan med fördel kombineras med 
andra utbildningar, exempelvis i statsvetenskap, 
företagsekonomi, socialantropologi, etnologi, 
pedagogik, sociologi, historia eller lingvistik.

Arabiska med inriktning mot  
Mellanöstern- och Nordafrikastudier 
Utbildningen i arabiska vid Stockholms universitet 
ger en grundlig kunskap i det arabiska språket och 
kunskap om litteratur, historia, religion, ekonomi, 
politik och samhällsutveckling i Mellanöstern och 
Nordafrika, samt färdighet i forskningsmetodik 
och kritiskt tänkande. Arabiska kan läsas från 
nybörjarnivå till kandidat- och masternivå. 

ARBETSMARKNAD En examen i lingvistik gör 
dig inte omedelbart kvalificerad för ett specifikt 
yrke, men många använder sina lingvistikkun-
skaper inom en mängd olika områden, både på 
företag och myndigheter. Exempel på områden 
där lingvistikstudier är en viktig merit är Språk-
rådet, auktorisering av tolkar, språkliga utred-
ningar, system för interaktion med maskiner 
(tänk Siri eller Cortana), maskinöversättning, 
förlagsvärlden och utbildningsområdet.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
lingvistik som huvudområde kan du antingen 

Mellanöstern- och Nordafrikastudier 
Inom ramen för Mellanöstern- och Nordafrika-
studier kommer du att studera regionens his-
toria, religioner, samhällsliv, litteratur, kultur, 
media, ekonomi och politik, samt få övning i 
forskningsmetodik och kritiskt tänkande.  
Mellanöstern- och Nordafrikastudier kan läsas 
från nybörjarnivå till kandidat- och masternivå. 

ARBETSMARKNAD Studier i arabiska och 
Mellanöstern- och Nordafrikastudier är högst 
relevanta för dig som vill arbeta inom exem-
pelvis statsförvaltning, industri, handel, det 
civila samhället eller massmedia, där det krävs 
språkliga kunskaper såväl som god kännedom 
om Mellanösterns och Nordafrikas historia, 
religioner, kultur och politik.

EXAMEN Vägen till en kandidatexamen med 
Mellanösterns språk och kulturer som huvud-
område ser olika ut beroende på om du vill läsa 
Mellanöstern- och Nordafrikastudier med eller 
utan arabiska. Du kan antingen läsa fristående 
kurser om minst 180 hp i arabiska med inrikt-
ning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier 
eller läsa fristående kurser om minst 90 hp i 
Mellanöstern- och Nordafrikastudier tillsam-
mans med kurser om 90 hp i valfria ämnen.  
Du kan även läsa något av följande program:
• Kandidatprogram i arabiska med inriktning 
mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier
• Kandidatprogram i Mellanöstern- och Nord-
afrikastudier

läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
tillsammans med 90 hp i valfria ämnen, eller 
läsa följande program:
• Kandidatprogram i lingvistik

För att få en examen på avancerad nivå i hu-
vudområdet lingvistik kan du läsa Masterpro-
grammet i språkvetenskap med inriktning mot 
typologi och språklig mångfald. Möjligheten att 
ta ut en magisterexamen i lingvistik efter ett år 
finns också. 

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Funderar du på att jobba i Danmark eller Norge 
i framtiden? Det är många svenskar som arbetar 
i våra grannländer nuförtiden. Vi ger kurser i 
danska och norska som går delvis på distans, 
delvis på campus. De ges på halvfart och kan 
därför kombineras med andra studier eller 
arbete. Du tränar upp en förmåga att förstå och 
uttrycka dig i tal och skrift i olika situationer. 
På högre nivåer fördjupar du dig i de nordiska 
språkens grammatik, interskandinavisk kom-
munikation och texter ur respektive lands lit-
teraturhistoria.

Nederländska är det officiella språket i Neder-
länderna, Flandern (norra delen av Belgien), 
Surinam och på före detta Nederländska Antil-
lerna. Språket talas av sammanlagt 23 miljoner 
människor. Tidigare förekom benämningarna 
holländska och flamländska, men efter den 
språkunion mellan Flandern och Nederländerna 
som ingicks 1980 anses dessa beteckningar 
föråldrade. Skillnaden mellan nederländskan 
i Belgien och nederländskan i Holland är inte 
större än skillnaden mellan svenskan i Finland 
och rikssvenskan. 

Nederländska är nybörjarspråk vid Stock-
holms universitet. Språket är närbesläktat med 
svenskan och är av den anledningen förhål-
landevis lätt att lära sig. Redan efter genom-
gången Nederländska I kan du tala och skriva 
nederländska samt läsa originallitteratur. På 
högre nivåer lär du dig att kommunicera på 
nederländska ytterligare – både muntligt och 
skriftligt. Undervisningen sker övervägande på 
nederländska. Dessutom får du breda kunskaper 
i Nederländernas och Flanderns samhällsstruk-
tur, historia och litteratur. Du läser kurser i 
bland annat översättning, litteratur och veten-
skapligt skrivande. Om du inte kan studera på 
plats i Stockholm kan du gå två distanskurser; 
för att lära dig att läsa nederländska texter  

Du kan också läsa historiskt inriktade kurser 
hos oss. Du lär dig att tolka runstenar, läsa 
medeltida svenska, läsa gamla handstilar och 
mycket annat. De här kurserna går på halvfart 
kvällstid, och varje vecka är det seminarium på 
campus. Om du är intresserad av historia och 
språk är det här kurser för dig. På högre nivåer 
fördjupar du dig i exempelvis runologi, fornis-
ländska eller svenska dialekter. Kanske har du 
ett specialintresse – då passar vår kursstruktur 
bra, där du kan gå in och läsa det du är mest 
intresserad av. Våra kurser är också anpassade 

(Nätbaserad kurs i nederländsk läsfärdighet) 
och att skriva och tala nederländska på basal 
nivå (Nederländska, Språkfärdighet). Neder-
ländska kan även läsas inom Kandidatpro-
grammet i språk och översättning, inriktning 
nederländska.

ARBETSMARKNAD Studenter som har stude-
rat nederländska har arbeten inom till exempel 
översättning, tolkning eller på en internationell 
arbetsmarknad där språkkunskaper utöver eng-
elska behövs. Språkkunskaper i nederländska 
samt kunskaper i Nederländernas och Flanderns 
samhällsstruktur och kultur är ett komplement 
till andra utbildningar såsom journalistik, stats-
vetenskap och ekonomi. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
nederländska som huvudområde kan du an-
tingen läsa fristående kurser om totalt 90 hp i 
ämnet (Nederländska, I, II och kandidatkursen) 
tillsammans med kurser om 90 hp i valfria 
ämnen, eller läsa följande program:
• Kandidatprogram i språk och översättning, 

inriktning nederländska

Nordiska språk
Institutionen för svenska och flerspråkighet  su.se/svefler

Nederländska
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska  su.se/slabafinety

Läs mer om universitetets studentservice: su.se/studentservice
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Portugisiska är ett av de stora världsspråken. 
Det talas i dag av drygt 240 miljoner människor 
och är officiellt språk i länder på fyra kontinen-
ter: Portugal, Brasilien, i de sex afrikanska län-
derna Angola, Moçambique, Kap Verdeöarna, 
Guinea-Bissau, São Tomé & Príncipe, Ekvatori-
alguinea samt på Östtimor och i den kinesiska 
staden Macau. 

Du behöver inte ha förkunskaper i språket 
för att börja studera portugisiska. Under utbild-
ningen kommer du att öva upp din språkfärdig-
het genom läsning av texter, träning i muntlig 
kommunikation och skriftliga övningar samtidigt 
som du systematiskt kommer att få gå igenom 
grammatiken. Läsning och diskussioner om olika 
aspekter av den portugisiskspråkiga världens 
historia, kultur och samhällsliv är viktiga delar av 
kurserna och integreras med den språkliga färdig-
hetsträningen. I litteraturstudierna läser du några 
av den portugisiskspråkiga litteraturens klassiker 
som Luís de Camões men även modern littera-
tur som Fernando Pessoa och Clarice Lispector. 
Under tredje terminen får du läsa litteraturveten-
skapligt och språkvetenskapligt inriktade kurser 
som ger dig metoder och verktyg för att kunna 
skriva ett examensarbete i portugisiska. 

På avancerad nivå är studierna inriktade 
mot språkvetenskap eller litteraturvetenskap 
och leder till magisterexamen (60 hp utöver 
kandidatexamen) eller masterexamen (120 hp 

till det tvärvetenskapliga, medeltidsinriktade 
ämnessamarbetet som finns vid Stockholms 
universitet.

ARBETSMARKNAD De moderna nordiska 
språken kan vara mycket användbara i arbetsli-
vet. De nordiska länderna har delvis en gemen-
sam arbetsmarknad, och Norge och Danmark 
tillhör Sveriges största handelspartners. För det 
mesta förstår vi varandra ganska bra i Norden, 
även om vi talar olika skandinaviska språk, men 
i arbetslivet krävs ofta en avancerad språkfär-
dighet, och det kan du skaffa dig hos oss.

Historiska kunskaper om språk är använd-
bara på olika sätt i arbetslivet, exempelvis inom 
undervisning, guidning, bibliotek, arkiv, museer 

utöver kandidatexamen). På denna nivå finns 
stor valfrihet och möjlighet att kombinera med 
andra ämnen. Båda examina ger behörighet för 
att söka till forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i portugisiska 
är efterfrågade på arbetsmarknaden. Handel 
och näringsliv, internationella organisatio-
ner, turism, media och journalistik är några 
yrkes områden där kunskaper i portugisiska är 
värdefulla.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
portugisiska som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 120 hp (varav 
15 hp examensarbete) i ämnet tillsammans med 
kurser om 60 hp i valfria ämnen, eller välja 
något av följande program:
• Kandidatprogram i språk, inriktning  

portugisiska
• Kandidatprogram i språk och översättning, 

inriktning portugisiska

och förlag. Många som läser på högre nivåer 
är inriktade på forskning inom ämnet eller i ett 
angränsande historiskt ämne, till exempel arkeo-
logi, latin, medeltidshistoria eller kulturgeografi.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
nordiska språk som huvudområde läser du fri-
stående kurser om minst 60 hp i danska, norska 
eller historiska kurser samt Nordiska språk, 
kandidatkurs, 30 hp, tillsammans med kurser 
om 90 hp i valfria ämnen.

Portugisiska
Romanska och klassiska institutionen  su.se/romklass

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Slaviska språk är en språkgrupp inom den 
indoeuropeiska språkfamiljen. De indelas i tre 
grenar. Ryska, ukrainska och vitryska hör till 
den östslaviska grenen. Polska, tjeckiska och 
slovakiska är västslaviska språk. Den sydsla-
viska grenen består av bulgariska, makedonska, 
serbiska, kroatiska, bosniska och slovenska. 
Av dessa språk finns vid Stockholms universitet 
utbildning i ryska, polska och tjeckiska. Det 
finns även ett brett utbud av kurser om Polens, 
Rysslands, Ukrainas och Tjeckiens samhälle, 
historia och kultur, där inga kunskaper i länder-
nas språk krävs. 

Ryssland, Ukraina, Polen och Tjeckien har 
genomgått stora förändringar under de senaste 
trettio åren. Efter Berlinmurens fall råkade de in 
i en dynamisk utveckling som ledde till omväl-

Romanska språk är en samlande benämning för 
de språk som har sitt ursprung i latin: franska, 
italienska, portugisiska och spanska. Utbildning 
inom huvudområdet romanska språk ges på av-
ancerad nivå. Utbildningen bygger på de kunska-
per som studenterna erhållit inom utbildningen 
på grundnivå i franska, italienska, portugisiska 
och spanska och innebär en fördjupning av 
tidigare förvärvade kunskaper, färdigheter och 
förmågor och utvecklar studenternas förutsätt-
ningar för yrkesverksamhet samt förbereder för 
vidare studier på forskarnivå. Du får fördjupad 
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklings-
arbete, och fördjupad teori- och metodkunskap.

Kurser inom huvudområdet ges med både 
språk- och litteraturvetenskapligt innehåll. Du 
kommer att studera de olika språkens utveck-
ling och variation och får lära dig vad som 
förenar språken men även vad som skiljer dem 
åt. Du lär dig hur de olika romanska litteratu-
rerna har utvecklat sig i olika delar av världen 
och hur dessa litteraturer kan förhålla sig till 
varandra utifrån ett komparativt litteraturve-
tenskapligt perspektiv. Dessa insikter kommer 
sedan att tillämpas och fördjupas inom valda 
språkområden. 

De examensgivande utbildningarna i huvud-
området omfattar magister- och masterexamen 

vande förändringar i samhället och som också 
har avspeglat sig i litteraturen och kulturen. Nu 
genomgår alla fyra länderna nya förändringar 
inom samhälle och kultur som kan framstå som 
paradoxala och svåra att tolka. Kunskap om 
dessa länders språk, samhälle, historia och rika 
kulturarv är en förutsättning för att man rätt 
ska förstå deras utveckling. Sådana insikter är 
av stor betydelse i dagens svenska samhälle.

ARBETSMARKNAD Kunskaper om de slaviska 
länderna Polen, Ryssland, Ukraina och Tjeck-
ien är värdefulla inom näringslivet, för arbete 
inom EU och i olika departement. Många av 
våra före detta studenter arbetar som översät-
tare, journalister, tolkar, lärare, affärsmän och 
bibliotekarier.

med inriktningar mot de fyra språken med 
antingen språk- eller litteraturvetenskapligt 
inriktning. Examensarbetet på masternivå 
skrivs i ett av huvudområdets fyra språk och 
ska vara riktat mot den forskning som bedrivs 
på institutionen. 

ARBETSMARKNAD Studierna inom romanska 
språk förbereder dig för vidare studier inom 
forskarutbildningen. Andra yrkesverksamheter 
som är möjliga efter studierna på avancerad 
nivå riktar sig främst mot arbete inom kultur-
sektorn, såsom i arkiv och museer, bibliotek, 
förlag, tolkning och översättning. 

EXAMEN Du kan endast få en examen med 
romanska språk som huvudområde på avance-
rad nivå. 

Slaviska språk
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska  su.se/slabafinety

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Romanska språk
Romanska och klassiska institutionen  su.se/romklass
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Över en halv miljard människor över hela 
världen talar spanska som förstaspråk eller 
andraspråk. Det är officiellt språk i 21 länder i 
Latinamerika och Europa. Spanska har dess-
utom en stark ställning i USA med närmare 
35 miljoner talare. Näst engelskan är spanska 
det främmande språk som undervisas mest i 
världen. I Sverige har språket vuxit i populari-
tet i gymnasieskolan och man ser en allt högre 
efterfrågan på lärare i spanska. Kunskaper i 
spanska är efterfrågade på arbetsmarknaden 
och goda kunskaper i spanska är värdefulla för 
företag och organisationer. 

Du kan studera spanska upp till kandidat-
examen på grundnivå. Under studiernas gång 
utvecklar du din muntliga förmåga och får lära 
dig skillnaderna på spanskans uttal i europeiska 
och spanskamerikanska varieteter. Du kan även 
läsa vår utlandskurs Spanska I i Spanien. Mycket 
tid läggs på den skriftliga uttrycksfärdigheten 
och du får gedigna kunskaper i spansk gramma-
tik. Du får också lära dig om de spansktalande 
ländernas kultur i ett jämförande perspektiv och 
kulturella företeelser för språkanvändningen lyfts 
fram. Under hela utbildningens gång läser du 
spansk litteratur och lär dig om de spansksprå-
kiga ländernas historia och samhällsutveckling. 
Du introduceras till språkvetenskapliga och lit-
teraturvetenskapliga teorier och metoder för att 
slutligen skriva din uppsats i spanska. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
slaviska språk som huvudområde läser du fri-
stående kurser om totalt 120 hp (Polska, Ryska 
eller Tjeckiska I–IV) tillsammans med kurser 
om 60 hp i valfria ämnen.

Om du saknar dokumenterade förkunskaper 
i ryska krävs för tillträde till Ryska I genom-
gången Ryska för nybörjare, 30 hp. De valfria 
kurserna omfattar då 30 hp.

De kurser om samhälle, kultur och historia  
som inte förutsätter kunskaper i ländernas 
språk kan inte vara huvudområde i en kandidat-
examen, men de kan ingå som valfria kurser i 
en examen med annat huvudområde än slaviska 
språk.

Ett rikt kursutbud på avancerad nivå öppnar 
olika möjligheter för dig som är intresserad av 
att fortsätta dina studier och som siktar mot 
forskarutbildningen. 

ARBETSMARKNAD Kunskaper i spanska 
är efterfrågade på arbetsmarknaden eftersom 
kontakter med Spanien och Spanskamerika är 
värdefulla och blir alltmer intensifierade. Inom 
handel och näringsliv ser man ökat intresse 
för spanskkunskaper. Språkkunniga personer 
behövs inom internationella organisationer och 
inom turism. Även inom kultursektorn och 
inom media och journalistik ser man en ökad 
efterfrågan på spanska. Behovet av lärare i 
spanska i skolan är långt ifrån täckt och väntas 
öka ytterligare de kommande åren.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
spanska som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 120 hp (varav 
15 hp examensarbete) i ämnet tillsammans med 
kurser om 60 hp i valfria ämnen, eller välja 
något av följande program:
• Kandidatprogram i språk, inriktning spanska
• Kandidatprogram i språk och  

översättning, inriktning spanska 

Spanska
Romanska och klassiska institutionen  su.se/romklass
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Vill du arbeta med kommunikation och skri-
vande i framtiden? Eller är du allmänt intres-
serad av språk och svenska? Du kan läsa flera 
olika utbildningar hos oss, både fristående 
kurser och program. Du läser grammatik och 
lär dig mer om texter, om hur samtal ser ut och 
fungerar, om bilders betydelse och hur hjärnan 
fungerar när vi använder språk. Du tränar 
därtill muntliga framträdanden och skriftlig 
färdighet i akademiska och professionella 
genrer.

Våra fristående kurser Svenska I–II och 
kandidatkurs handlar om svenskan som språk, 
om texter och hur svenskan används. De kan 
vara kärnan i en examen men även ett bra 
komplement till andra ämnen. Du kan läsa flera 
program hos oss. På Språkkonsultprogrammet 
utbildar du dig till språkkonsult. Då arbetar du 
exempelvis med att granska texter, framställa 
material och ge råd i policyfrågor som rör 
språk på företag och myndigheter. På Kandi-
datprogram i arbetslivskommunikation läser du 
både svenska och engelska och bygger upp en 

Språkdidaktik är ett flervetenskapligt ämnesom-
råde som befinner sig i en skärningsyta mellan 
språk- och litteraturvetenskap och didaktik. 
Gemensamma nämnare inom området är språk, 
litteratur, didaktik, utbildning och lärande från 
förskola till vuxenutbildning. En central ut-
gångspunkt är språkets roll som kunskapsbilda-
re, kunskapsbärare och identitetsmarkör i såväl 
barns och ungdomars som vuxnas utveckling 
och lärande. 

Vi erbjuder språk- och litteraturdidaktiska kur-
ser i svenska, svenska som andraspråk, engelska 
och moderna språk, vilka utgör både universitets- 
och skolämnen. Kurserna behandlar frågor om 
bedömning, läs- och skrivundervisning, litteraci-
tetsutveckling, andraspråks- och flerspråkighets-
perspektiv i ämnesundervisning, samt använd-
ning och inlärning av ett eller flera språk.

Kurserna vänder sig till dig som vill utveckla 
dina kunskaper inom dessa områden och/eller 
uppnå ämnesbehörighet. Kurserna ges på hel- 
eller halvfart, såväl på campus som på distans. 

tvåspråkig kompetens med nära anknytning till 
arbetslivet. I båda programmen ingår praktik. 
Vi har också ett antal kortare, praktiskt inrik-
tade kurser, till exempel Praktisk retorik och 
Skrivande i yrkeslivet som i de flesta fall ges på 
kvällstid, halvfart.

Du som behöver stärka din färdighet i 
svenska språket kan läsa våra kurser i svenska 
som främmande språk, till exempel Akademisk 
svenska för andraspråkstalare. De är särskilt 
anpassade till svenskan i den akademiska 
miljön. Även du som har fullständig utländsk 
gymnasieutbildning men som saknar behörighet 
i svenska kan läsa behörighetsgivande kurser i 
svenska hos oss.

ARBETSMARKNAD Utbildning i ämnet 
svenska är en grund för arbeten inom kommu-
nikation, reklam, bibliotek, arkiv, museer och 
förlag. Många som studerat svenska arbetar 
också med att undervisa. Går du Språkkonsult-
programmet får du en specialiserad yrkesiden-
titet. Kandidatprogrammet i arbetslivskommu-

ARBETSMARKNAD Kurserna är kompetens-
utvecklande/behörighetsgivande för verksamma 
lärare. De kan även ingå i en kandidatexamen. 
Utöver läraryrket utgör utbildningarna en 
god akademisk bas för pedagogiskt präglade 
arbetsuppgifter inom ledning och förvaltning av 
språkutbildning på statlig och kommunal nivå; 
på kommunala språkcentra samt inom utbild-
ningssektorn. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
språkdidaktik som huvudområde kan du an-
tingen läsa fristående kurser om minst 90 hp i 
ämnet (Språkdidaktik I, II och III) tillsammans 
med kurser om 90 hp i valfria ämnen, eller läsa 
följande program:
• Kandidatprogram i språk, inriktning språk-

didaktik

Du kan även ta ut en examen på avancerad  
nivå genom att läsa Masterprogrammet i språk-
vetenskap med inriktning mot språkdidaktik.

Svenska
Institutionen för svenska och flerspråkighet  su.se/svefler

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Språkdidaktik
Institutionen för språkdidaktik  isd.su.se
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Svenska som andraspråk är ett stort och brett 
ämnesområde. Tonvikten ligger på hur andra-
språksinlärning går till och hur inlärningen bäst 
stöds i undervisningen. Du får kunskaper om hur 
sociala, psykologiska och individuella fakto-
rer påverkar hur man lär sig språk. Genom att 
jämföra olika språk med varandra lär du dig om 
likheter, skillnader och släktskap mellan världens 
språk och om vad som är specifikt för svenskan. 
På kurserna tar vi upp funktionella och sociala 
perspektiv på andraspråksanvändning i tal och 
skrift. Du lär dig att analysera talspråk och 
skriftliga textprov och får arbeta med frågor om 
läs- och skrivutveckling i flerspråkigt perspektiv 
samt bedömning av svenska som andraspråk. I 
språk- och kulturmöten är begrepp som identitet, 
tillhörighet och etnicitet viktiga, och du lär dig att 
relatera dessa begrepp till inlärningssituationer. 
OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, 
då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

nikation riktar sig mot arbeten på företag där 
både svenska och engelska används.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
svenska som huvudområde kan du antingen läsa 
fristående kurser om minst 90 hp i ämnet till-
sammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, 
eller läsa något av följande program:
• Kandidatprogram i arbetslivskommunikation
• Kandidatprogram i språk, inriktning svenska
• Språkkonsultprogrammet

ARBETSMARKNAD Kunskaper i svenska som 
andraspråk är värdefulla inom alla yrkesområ-
den som har med människor att göra. För lärare 
med kompetens i svenska som andraspråk är 
arbetsmarknaden bred. Du får möjlighet att 
arbeta med människor i alla åldrar och med helt 
olika bakgrund inom bland annat grund- och 
gymnasieskolan, Komvux och Sfi.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
svenska som andraspråk som huvudområde kan 
du läsa kurspaket I, II och III, totalt 90 hp, till-
sammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen. 

Svenska som andraspråk
Institutionen för svenska och flerspråkighet  su.se/svefler. Institutionen för språkdidaktik  isd.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Sverige var det första landet i världen som  
officiellt erkände ett nationellt teckenspråk som 
språk. Sverige var också det första landet i värl-
den som inrättade en professur i teckenspråk, 
vid Stockholms universitet. Nu kan du som är 
nybörjare läsa svenskt teckenspråk hos oss. Inga 
förkunskaper krävs! Lär dig ett unikt visuellt 
språk och låt dig svepas med i en rik teckensprå-
kig värld. Hos oss får du lära dig att uttrycka 
dig på svenskt teckenspråk och att delta i teck-
enspråkiga samtal om vardagliga ämnen. Här 
får du insikt i hur det svenska teckenspråket är 
uppbyggt och får lära dig om likheter och skill-
nader mellan tecknat språk och talat språk. Du 
får svar på frågor som många undrar över: Är 
teckenspråk internationellt? Kan man svära på 
teckenspråk? Är döva intresserade av musik? 

ARBETSMARKNAD Många som läser teck-
enspråk som nybörjarspråk hos oss gör det för 
att utöka sin kompetens inom utbildningar där 
kunskaper i svenskt teckenspråk är meriterande. 
Det gäller framför allt utbildningar till yrken 

inom den pedagogiska hörselvården och logope-
din. Teckenspråkskunskaper efterfrågas också 
inom vården, den offentliga sektorn och kyrkans 
verksamhetsområden. I gymnasieskolan är idag 
svenskt teckenspråk för hörande likställt med 
studier i moderna språk; lärare som kan under-
visa i ämnet på gymnasieskolan är därför en 
efterfrågad yrkesgrupp. Hos oss studerar också 
blivande teckenspråkstolkar som får sin språkut-
bildning hos oss. Den som utbildar sig till tecken-
språkstolk har goda förutsättningar att få arbete 
efter avslutade studier. Det finns också studenter 
som läser vidare inom den akademiska världen 
för att forska på och om tecknade språk. 

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
teckenspråk som huvudområde kan du antingen 
läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
(Teckenspråk I – III) tillsammans med kurser 
om 90 hp i valfria ämnen eller läsa följande 
program:
• Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning  

(i samarbete med Tolk- och översättarinstitutet)

Teckenspråk
Institutionen för lingvistik  ling.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              
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Är du intresserad av flerspråkighet och språkin-
lärning? Inom ämnet tvåspråkighet kan du 
fördjupa dig i frågor som rör två- och flerspråkig-
het på individ- och samhällsnivå. Utbildningen 
ges på alla nivåer av Centrum för tvåspråkig-
hetsforskning som under de senaste 15 åren har 
etablerat sig som en internationellt framstående 
och delvis världsledande aktör inom flera av 
andraspråksinlärnings- och tvåspråkighetsforsk-
ningens psykolingvistiska och sociolingvistiska 
inriktningar och delfält. Tvåspråkighet är ett 
tvärvetenskapligt ämne som knyter an till ämnen 
som lingvistik, sociologi, socialantropologi och 
kognitiv psykologi. Forskningen inom området 
spänner över ett vitt fält och innefattar studiet av 
bland annat andraspråksinlärning och tvåspråkig 
utveckling hos barn och vuxna, ålderseffekter vid 
andraspråksinlärning, tvåspråkighet och minne, 
kommunikation och språklig mångfald, svenska 
som andraspråk hos barn och vuxna, multi-

etniskt ungdomsspråk, attityder till språk(liga 
varieteter), tvåspråkig utbildning, andra- och 
främmandespråksundervisning, språkförlust 
(attrition) hos tvåspråkiga, språkideologi, språk-
politik, och transnationell flerspråkighet. Många 
utbildningar kan med fördel kompletteras med 
kurser i ämnet tvåspråkighet, till exempel utbild-
ning till jurist, psykolog, beteendevetare, polis, 
lärare, personalvetare.

ARBETSMARKNAD Kunskaper om två- och 
flerspråkighet blir allt viktigare i det svenska 
samhället och behövs inom många sektorer av 
arbetsmarknaden: myndigheter och organisatio-
ner av olika slag, skolor och företag, i synnerhet 
för befattningar som rör rekrytering, förvalt-
ning och personaladministration. 

EXAMEN Du kan endast få en examen med två-
språkighet som huvudområde på avancerad nivå. 

Tvåspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning  biling.su.se

S P R Å K
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Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

Tyska är ett av Europas viktigaste språk. Det är 
huvudspråket i tre stater: Tyskland, Österrike 
och Schweiz. Tyska är av historiska skäl ett vik-
tigt kontaktspråk i Europa eftersom Tyskland 
alltid haft en stor ekonomisk och kulturell bety-
delse i vår världsdel. Tyskland och Österrike har 
under århundraden haft ett stort inflytande på 
den svenska kulturen inom såväl musik, konst 
som litteratur. 

Vi erbjuder kurser i tyska på alla nivåer, från 
nybörjarnivå till forskarutbildning. På grund-
nivån (Tyska I, Tyska II och Tyska, kandidat-
kurs) får du allsidig praktisk språkfärdighet i 
tyska och kunskaper om språkets uppbyggnad. 
De flesta kurserna är uppdelade i flera olika 
delkurser. En del av dessa betonar språkfärdig-
heten och förmågan att kommunicera på tyska 
i tal och skrift medan andra ger kunskaper om 
de tysktalande ländernas litteratur, historia och 
samhällsförhållanden samt kunskaper om språ-
kets uppbyggnad. Du kan studera tyska som 
komplement till annan utbildning (breddnings-
studier) eller som en sammanhängande utbild-
ning fram till filosofie doktorsexamen. 

ARBETSMARKNAD Tyskan är bra att ha både 
för dig som tänker dig en karriär i Sverige och 
internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i 
flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges 
största handelspartner. Goda kunskaper i tyska 
är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. 
Några läser tyska på universitetet för att bli 

lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komple-
ment till en annan utbildning. Tyska är nämli-
gen ett av Europas viktigaste språk och moders-
mål för cirka 100 miljoner människor.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
tyska som huvudområde kan du antingen läsa 
fristående kurser om minst 90 hp i ämnet 
(Tyska I och II samt Tyska, kandidatkurs) till-
sammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, 
eller läsa något av följande program:
• Kandidatprogram i Global Management
• Kandidatprogram i språk
• Kandidatprogram i språk och översättning

Du kan även läsa tyska inom Ämneslärarpro-
grammet. Du får då en ämneslärarexamen på 
avancerad nivå. På avancerad nivå kan du läsa 
fristående litteraturvetenskapliga och språkve-
tenskapliga kurser, eller läsa tyska inom något 
av följande program:
• Masterprogram i litteraturvetenskap
• Masterprogram i medeltidsstudier
• Masterprogram i språkvetenskap

Tyska
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska  su.se/slabafinety

J U R I D I K,  PO L I T I K,  M Ä N N I S K A O C H SA M H Ä L L E
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Vill du bli tolk eller översättare? Då ska du läsa 
en utbildning på Tolk- och översättarinstitutet 
(TÖI) inom ämnet översättningsvetenskap (som 
omfattar både tolkning och översättning). Vad 
är skillnaden mellan tolkar och översättare? 
Tolkar arbetar med muntlig kommunikation. 
Det finns olika typer av tolkar: konferenstolkar 
arbetar ofta inom EU eller FN, tolkar i offentlig 
sektor tolkar vid myndighetskontakter och teck-
enspråkstolkar tolkar mellan talad svenska och 
svenskt teckenspråk i olika sammanhang.  
Arbetet som tolk är stimulerande och varieran-
de. Men det kan även vara stressigt och kräver 
god allmänbildning, goda språkkunskaper, 
snabbhet, flexibilitet och mycket god koncen-
trationsförmåga. På grundnivå kan du läsa 
fristående tolkkurser upp till kandidatnivå. TÖI 
har också ett kandidatprogram i teckenspråk 
och tolkning i samarbete med Institutionen för 
lingvistik. På avancerad nivå kan du läsa ett 
masterprogram i tolkning. 

Översättare arbetar däremot med skriftlig 
kommunikation. Facköversättare översätter 
texter inom till exempel teknik, IT, juridik,  
ekonomi, medicin och reklam. Medieöversättare 
arbetar med texter för film eller TV. Skönlitte-
rära översättare förmedlar litterära texter.  
För att bli en bra översättare behöver du ha bred 
allmänbildning, goda språkkunskaper, mycket 
god förmåga att uttrycka dig i skrift samt vara 
noggrann. På grundnivå kan du läsa fristående 
översättarkurser upp till kandidatnivå. TÖI har 
också ett kandidatprogram i språk och översätt-
ning i samarbete med olika språkinstitutioner. 
På avancerad nivå kan du läsa ett masterpro-
gram i översättning. Sedan 2013 finns också en 
forskarutbildning i översättningsvetenskap på 
TÖI.

ARBETSMARKNAD Många konferenstolkar, 
tolkar i offentlig sektor och översättare arbetar 
som frilansare. Teckenspråkstolkar är ofta an-
ställda på landstingens tolkcentraler. Facköver-
sättare anlitas av både myndigheter och inom 
näringslivet. Skönlitterära översättare anlitas av 
bokförlag och medieöversättare främst av olika 
medieföretag.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med 
översättningsvetenskap som huvudområde kan 
du antingen läsa fristående kurser om minst 90 
hp i ämnet tillsammans med kurser om 90 hp i 
valfria ämnen, varav minst 60 hp i språk, eller 
läsa något av följande program:
• Kandidatprogram i språk och översättning
• Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

På avancerad nivå kan du läsa något av följande 
program:
• Masterprogram i tolkning
• Masterprogram i översättning

Översättningsvetenskap
Tolk- och översättarinstitutet, TÖI  tolk.su.se

Läs mer om våra program och kurser på: su.se/utbildningskatalog                                                                                                              

S P R Å K

VÄLKOMSTDAGAR FÖR NYANTAGNA STUDENTER
Du som börjar din utbildning hösten 2017 är välkommen till 
Välkomstdagen i Aula Magna den 25 augusti 2017.
Du som börjar våren 2018 är välkommen till Välkomstdagen  
i Aula Magna den 12 januari 2018. 
Läs mer: su.se/valkomstdagen
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Är du nyfiken på att studera utomlands? Stockholms universitet ingår i flera internationella  
nätverk och har utbytesavtal med flera hundra universitet runt om i världen. 

Som student här har du därför möjlighet att läsa 
en eller två terminer i ett annat land. Det ger 
dig chansen att förbättra dina språkkunskaper, 
öka din förståelse för andra länders kulturer och 
skaffa dig internationella meriter och nätverk för 
ditt framtida arbetsliv.

Dessutom kan du få läsa kurser som inte ges 
vid Stockholms universitet, pröva på en ny aka-
demisk miljö och få nya perspektiv och infalls-
vinklar inom ditt ämnesområde. 

Utbytesstudier innebär att Stockholms univer-
sitet kommit överens med utvalda universitet ut-
omlands om att ”byta studenter” med varandra. 

Tack vare dessa överenskommelser slipper du då 
betala (eventuella) terminsavgifter vid värduni-
versiteten. Studieresultaten från värduniversitetet 
tillgodoräknas vid hemuniversitetet.

Målet är att alla studenter vid Stockholms 
universitet ska ha lika rättigheter och möjlighe-
ter att åka på utbytesstudier. Som utbytesstudent 
med funktionsnedsättning kan du därför, i vissa 
fall, ansöka om extra stipendium och få olika 
stödåtgärder finansierade. 

Du hittar alla partneruniversitet i avtalsdata-
basen som finns på: su.se/partneruniversities 

Ta chansen att plugga utomlands!Våra utbytesstudenter 
pluggar i:
Kina
Australien
Chile
Japan
Italien
Spanien
Sydafrika
USA
Ryssland
Tanzania
och många andra länder.
Läs mer: 
su.se/utlandsstudier
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Möt studenter, lärare och studievägledare

En eftermiddag fylld med aktuell information om  
universitetets utbildningar, prova på-föreläsningar,  
guidade turer och inspiration till dina framtida studier.

Besök seminarierna som handlar om hur det är att läsa 
vid universitetet och om kurser och program i humaniora, 
språk, juridik, samhällsvetenskap och lärarutbildning i 
Södra huset, plan 3. Hur det är att läsa naturvetenskap 
får du veta i Geovetenskapens hus.

Onsdag den 15 mars
Kl. 14.00–18.00

Detaljerat program och tider: su.se/oppethus

Öppet hus
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Från anmälan till terminsstart
Utförlig information hittar du på antagning.se. Där hittar du också viktiga datum, till exempel 
sista anmälningsdag och sista kompletteringsdag.

 WEBBANM ÄL AN

  Du anmäler dig till program och kurser i en 
och samma anmälan på antagning.se. För att 
kunna anmäla dig måste du först skapa ett 
konto. Tänk på att göra din anmälan i god tid 
före sista anmälningsdag.

 KOMPLET TERINGAR 

  Om du vill komplettera något till din anmälan 
måste dessa papper vara uppladdade senast 
sista kompletteringsdag.

 KONTROLLUPPGIF TER 

  När din anmälan är granskad får du ett mejl 
om att gå in på Mina sidor på antagning.se. 
Där ska du kontrollera att allting stämmer och 
att dina betyg har förts över från den natio
nella betygs databasen. Finns inte ditt betyg 
där måste du själv ladda upp det senast sista 
kompletteringsdag.

 ANTAGNINGSBESKED 1 

  När det första urvalet är klart får du ett mejl 
om att du ska gå in och läsa ditt antagnings
besked på Mina sidor på antagning.se.

 SVAR A FÖR AT T BEHÅLL A DIN PL ATS

  Om du blivit antagen eller reservplacerad måste 
du svara på antagningsbeskedet för att behålla 
din plats eller reservplats. När du har svarat 
skickas ett bekräftelsemejl till din epost. Kom 
ihåg att svara senast sista svarsdag, annars 
förlorar du din plats.

 ANTAGNINGSBESKED 2 

  När ett andra urval har gjorts utifrån de svar alla 
sökande lämnat kommer det andra antagnings
beskedet. Detta ska du inte svara på. 

 RESERVANTAGNING

  Om du är reservplacerad innebär det att du 
står på väntelista om redan antagna ångrar sig 
och inte vill ha sina platser. Reservantagningen 
sköts av universitetets institutioner.

 REGISTRERING VID TER MINSSTART

  När du blivit antagen och tackat ja till din plats 
måste du dessutom registrera dig på utbild
ningen för att få påbörja dina studier. Hur det 
går till får du information om från den institu
tion som ger din utbildning. Om du missar att 
registrera dig förlorar du din plats.

Terminstider:
Höstterminen 2017: 
29 augusti 2017 till 
15 januari 2018.

Vårterminen 2018: 
16 januari till 4 juni.
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Är jag behörig? 
För att kunna bli antagen till en högskoleutbild-
ning måste du ha vissa förkunskaper. Förkun-
skapskraven kallas behörighetskrav. De är upp-
delade i grundläggande och särskild behörighet. 

Grundläggande behörighet är ett förkun-
skapskrav som krävs för all högskoleutbildning 
och är ett minimikrav för att kunna bli antagen 
och börja studera på högskolan. Grundläggande 
behörighet kan uppfyllas på olika sätt, men är 
oftast en avslutad utbildning på gymnasienivå.

Läs mer på antagning.se om vad som gäller 
för just dig och din studiebakgrund.

Till en del utbildningar krävs ytterligare för-
kunskaper och det kallas för särskild behörighet. 
Kravet på särskild behörighet kan vara olika för 
olika utbildningar. Till utbildningar som vänder 
sig till nybörjare anges det särskilda behörighets-
kravet i kurser från gymnasiet, där lägst betyget 
E/Godkänd/3 krävs.

Behörighetskraven framgår vid varje  
utbildning på universitetets hemsida:  
su.se/utbildningskatalog

VILK A ÄR MINA CHANSER?

Hur svårt det är att komma in på olika kurser 
och program varierar. Ofta är det fler sökande 
till en utbildning än det finns platser. Då måste 
ett urval göras där man rangordnar alla behöriga 
sökande efter deras meriter. Det betyder att man 
måste konkurrera med andra sökande om en 
utbildningsplats.

Till program och kurser som vänder sig till 
nybörjare ska minst en tredjedel av platserna 
fördelas på grundval av betyg och minst en 
tredjedel på grundval av resultat från högskole-
provet.

Skriva högskoleprovet?  
Mer information och anmälan: studera.nu
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Studenthuset är en av flera platser på universitetet där du kan hitta studieplatser, både för  
grupparbeten och enskilda studier, samt kafé, mikrovågsugnar och vilrum.

På plan två finns Infocenter som är universitetets 
centrala informationspunkt. Hit kan du vända 
dig med dina frågor kring dina studier och 
universitetet. Om det behövs slussas du vidare 
till den institution, handläggare eller studie- och 
karriärvägledare som ansvarar för dina frågor. 
I Infocenter kan du få studie- och registrerings-
intyg och köpa universitetets profilprodukter. 
Öppettider under terminerna: måndag–torsdag 
kl. 8–18, fredag kl. 8–16. Läs mer:  
su.se/studentservice

EKOSALEN OCH GALLERIET:

Här arrangerar bland andra Karriärservice samt 
Studie- och språkverkstaden seminarier och  
föreläsningar. Läs mer: su.se/karriarservice och 
su.se/sprakverkstaden

DET HÄR K AN DU OCKSÅ FÅ HJÄLP MED 
I STUDENTHUSET: 

Allmän studie- och karriärvägledning:  
Läs mer på sidan 12 eller på webben:  
su.se/studievagledning

Antagningen: Om du har frågor om hur antag-
ning till olika utbildningar går till kan du träffa 
någon av våra antagningshandläggare. Läs mer på 
sidorna 110–111 eller på webben: su.se/antagning

Examen: Ansökan om examen sker via  
minastudier.su.se med hjälp av ditt universitets-
konto. Om du har frågor kring din examen kan 
du boka tid med våra examenshandläggare.  
Läs mer: su.se/examen

Studenthuset 
– en samlingspunkt på campus

Studenthusets adress: 
Universitetsvägen 2B 

Vägbeskrivning: 
Studenthuset ligger intill 
Södra huset (hus A). 
Buss 50 stannar precis 
utanför ingången.
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Internationell mobilitet: Hit kan du vända dig  
om du vill veta mer om möjligheter att studera 
utomlands. Läs mer på sidan 108 eller på webben: 
su.se/utlandsstudier

Studie- och språkverkstaden: Här kan du delta i 
seminarier och föreläsningar som hjälper dig att 
komma igång med dina studier samt ger tips kring 
studieplanering/-teknik, akademiskt skrivande, 
muntlig framställning med mera. Som student kan 
du även komma under drop in-mottagning för 
kortare frågor eller boka ett besök i förväg för till 
exempel personlig texthandledning, både på svenska 
och engelska. Läs mer: su.se/sprakverkstaden

Särskilt pedagogiskt stöd: Här kan du få intyg  
om särskilt pedagogiskt stöd under din studie-
tid om du har en varaktig dokumenterad funk-
tionsnedsättning. Du kan läsa mer och hitta 
kontaktupp gifter till samordnare och dyslexi-
pedagog här: su.se/studentstod

Utbildningstolkning: Ytterligare stöd finns för  
dig med dövblindhet, eller som är döv eller  
hörselskadad, genom utbildningstolkning i alla  
dina studieanknutna situationer. Du hittar mer  

information och kontaktuppgifter på webben: 
su.se/utbildningstolkning

Studenthälsan: Vid den öppna mottagningen kan 
du besöka sjuksköterska utan att boka tid. Vill 
du träffa psykolog/psykoterapeut är det enkelt att 
boka tid i Studenthälsans webtidbok. Läs mer: 
su.se/studenthalsan

Stockholms universitets studentkår (på plan 1): 
SUS är en medlemsorganisation som bevakar studen-
ters intressen och som erbjuder, förutom gemenskap 
vid sidan av studierna, stöd till studenter i studie-
relaterade frågor. Läs mer: sus.su.se.Vid universite-
tet finns även två mindre lokala institutionskårer, 
Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm och 
Student kåren DISK. Läs mer: ssas.nu och disk.su.se

BIBLIOTEKET*

Stockholms universitet har tio olika bibliotek och 
det största heter Frescatibiblioteket. Där finns alla 
tidskrifter, databaser och böcker som du behöver 
under studietiden samt både tysta läsplatser och 
grupprum. Läs mer: su.se/biblioteket

*Det finns inget bibliotek i Studenthuset. Frescatibiblioteket 
ligger på Universitetsvägen 14D.
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Program i alfabetisk ordning

Mångfaldsstudier

Nationalekonomi och statistik

Nationalekonomi och statsvetenskap

Nutrition

Personal, arbete och organisation

Samhällsplanerarprogrammet

Socialantropologi

Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad

Sociologisk samhällsanalys

Språk

Språk och översättning

Statsvetenskap med offentlig politik och 
organisation

Teatervetenskap med inriktning mot 
dramaturgi och scenkritik

Teckenspråk och tolkning

MAGISTERPROGRAM
Barnkultur

Beslutsstöd och riskanalys

Biodiversitet och systematik

Biokemi

Data- och systemvetenskap

Demografi

Drama och tillämpad teater

Etnologi

Europeisk ekonomisk rätt

Europeisk immaterialrätt

Genusvetenskap

Internationell kommersiell skiljedomsrätt

Matematikämnets didaktik

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Religionshistoria

MASTERPROGRAM
Affärsledning och informationssystem

Allmänt psykologi

Analytisk kemi

Arkeologi

Asienstudier

Astronomi

Bank och finans/finansiell ekonomi

Barn- och ungdomsvetenskap

Beräkningsfysik

Beslutsstöd och riskanalys

Biologi

Curatorprogrammet med inriktning mot 
konst, management och juridik

Dansvetenskap

Data- och systemvetenskap

Datalogi

Didaktik

Ekologi och biodiversitet

Engelska - transnationell litterär  
gestaltning

Etnologi

Etologi

Filmvetenskap

Fysik

Försäkringsmatematik, Aktuarie-
programmet

Genetisk och molekylär växtbiologi

Genusvetenskap

Geologiska vetenskaper

Geomatik med fjärranalys och GIS

Global politisk ekonomi

Globalisering, miljö och social förändring

Historiska studier

Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Hälsoinformatik

Informationssäkerhet

Internationell och jämförande pedagogik

Journalistik

Karriärutveckling och vägledning

Kinesiska

Kriminologi

Kulturarvsstudier

Kulturgeografi

Landskapsekologi

Latinamerikastudier

Litteraturvetenskap

Management Studies

Marinbiologi

Marknadsföring

Matematik

Matematikämnets didaktik

Matematisk statistik

Materialkemi

Medeltidsstudier

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mellanösternstudier

Meteorologi, oceanografi och klimat

Mikrobiologi

Miljökemi

Miljövetenskap

Miljövård och fysisk planering

Modevetenskap

Molekylär biofysik

Molekylära livsvetenskaper

Multidisciplinary Master´s Programme  
in Demography

Musikvetenskap

Nationalekonomi

Naturgeografi och kvartärgeologi

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Neurokemi med molekylär neurobiologi

Nutrition

Organisk kemi

Pedagogik

Pedagogik med inriktning mot hälsa

Personal, arbete och organisation

Redovisning

Religionshistoria

Samhällsplanering

Samhällsvetenskapliga miljöstudier, 
internationellt

Socialantropologi

Social-ekologisk resiliens för hållbar 
utveckling

Socialt arbete

Sociologi

Sociologisk samhällsanalys

Specialpedagogik

Språkvetenskap

Statistik

Statsvetenskap

Statsvetenskap med inriktning mot  
offentlig politik och organisation

Statsvetenskap, internationellt

Teatervetenskap och performancestudier

Teoretisk fysik

Tolkning

Verksamhetsutveckling och styrning

Öppen e-förvaltning

Översättning

YRKESPROGRAM
Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet

Juristprogrammet

Psykologprogrammet

Psykoterapeutprogrammet

Sjukhusfysikerprogrammet

Socionomprogrammet

Speciallärprogrammet

Specialpedagogprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet samt  
Kompletterande pedagogisk utbildning

KANDIDATPROGRAM
Affärssystem och tjänstedesign

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- 
och Nordafrikastudier

Arbetslivskommunikation

Arkeologi

Astronomi

Biogeovetenskap

Biologi

Data- och systemvetenskap

Datalogi

Datavetenskap

Datorspelsutveckling

Digitala medier

Ekonomi och IT

Estetiska ämnens didaktik – drama/teater

Filosofi och lingvistik

Filosofi, ekonomi och politik

Fysik

Företagsekonomi

Företagsekonomi och statsvetenskap

Geografi

Geologi, geokemi och geofysik

Geovetenskap

Geovetenskap, distans

Global Management

Global utveckling

Historiska studier

Interaktionsdesign

Internationella relationer och  
ekonomisk historia

Journalistprogrammet

Kemi

Klassiska studier

Kulturgeografi med omvärldsanalys

Kulturvetarprogrammet

Latinamerikastudier

Lingvistik

Logik, filosofi och matematik

Marinbiologi

Marknadskommunikation och IT

Matematik

Matematik och ekonomi

Mellanöstern- och Nordafrikastudier

Meteorologi

Miljövetenskap

Molekylärbiologi

Museer och kulturarv

Musikvetenskap med inriktning mot  
musikommunikatör

Läs mer om våra program och kurser: su.se/utbildningskatalog
Anmäl dig till kurser och program via antagning.se. Senast den 18 april inför höstterminen 2017 och 
den 15 oktober inför vårterminen 2018. För sommarkurserna är sista anmälningsdag den 15 mars.



Karta

Kräftriket

Albano

Frescati Hage

Sveaplan

Naturhistoriska
Riksmuseet

Frescati

Lilla Frescati

Brunnsviken

Bergianska
trädgården

Frescati backe

Albanova

T

Karta över 
våra campus
Vi finns även här:
Campus Kista 
Kvarteret Nod, Borgarfjordsgatan 12, Kista

Sveaplan 
Sveavägen 160–162

Filmhuset 
Borgvägen 1–5

Garnisonen 
Karlavägen 104



För mer information: su.se/studera

Stockholms universitet   106 91 Stockholm
Telefon: 08-16 20 00




