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Kursens benämning: Ämnesperspektiv på regionalt samhällsbyggande

Disciplinary perspectives on region building
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
HIA (Historia)
KGA (Kulturgeografi)
SKA (Statsvetenskap/kunskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-03-02 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

Särskild behörighet Gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande.
Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde historia,
kulturgeografi, turismvetenskap, miljövetenskap, social omsorgsvetenskap, socialt arbete, sociologi
eller statsvetenskap, eller motsvarande.
Eller yrkesexamen som GIS-ingenjör eller social omsorgsexamen/socionomexamen omfattande minst
180 högskolepoäng inklusive ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng.

Turismvetenskap, miljövetenskap och GIS-ingenjör skall ha en inriktning mot samhällsvetenskap.

För de som söker kursen som fristående: Kurser inom samhällsvetenskap omfattande minst 120 hp på
grundnivå varav 90 hp, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp, inom något av följande
huvudområde: Historia, Kulturgeografi, Socialt arbete, Social omsorgsvetenskap, Sociologi,
Statsvetenskap, Turismvetenskap eller Miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning eller
högskoleingenjörsexamen inom GIS med samhällsvetenskaplig inriktning.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för och problematisera skillnader i definitioner av regionbegreppet,
- beskriva och jämföra olika ämnens perspektiv på regionalt samhällsbyggande,
- redogöra för och problematisera kontinuitet och förändring över tid i regioners konstruktion och



organisation och
- identifiera och värdera faktorer och förhållanden i samhället som påverkar regionalt
samhällsbyggande, dess förutsättningar och målsättningar.

Innehåll
Under kursen diskuteras regionbegreppet och exempel ges på regioner och vad som karaktäriserar
dessa. Ämnesspecifika traditioner och exempel används för att belysa förändring och kontinuitet i
konstruktion och organisation av regioner. Med föregående exempel som utgångspunkt
problematiseras regionalt samhällsbyggande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom aktivt seminariedeltagande, individuell hemtentamen samt individuell
inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften presenteras och diskuteras på seminarium.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår i masterprogrammet regionalt samhällsbyggande.Kan även ges som Erasmuskurs.
Kursen är inrättad 2011-03-28.
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