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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-04 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
"Kursen IKGA1A Interkultur I 15 hp eller IKGA11 Intercultural Communication 15 hp, samt IKGAA2
Interkultur I: Kulturmöten och identiteter 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för interkulturell teoribildning inom urbana studier och urbanforskning, 
- använda interkulturella tolkningsmodeller i egen analys av urbanitet, mobilitet, migration och mångfald,
- redogöra för betydelsen av interkulturella ansatser i studiet av stadsutveckling, arkitektur och socialt
stadsliv och
- redogöra för interkulturell stadspolicy och politisk praktik i ett globalt och jämförande perspektiv.

Innehåll



Kursen ger en fördjupad förståelse av aktuell interkulturell teori och praktik inom området urbanitet,
migration, mobilitet och kulturell mångfald. Idag är interkulturell dialog och kommunikation såväl ett
analytiskt och teoretiskt bidrag till samtida forskning om stad och landsbygd som namnet på en
ideologisk och praktisk intervention i städers planering, administration och utveckling. Kursen
uppmärksammar särskilt riktlinjer för interkulturell stadsutveckling på europeisk nivå och jämför sådan
policy med resultaten av etnografiska och sociologiska undersökningar. Studenten kommer under kursen
att genomföra en analys av urbanitet och interkulturalitet och presentera arbetet vid ett seminarium.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter, individuell muntlig presentation
och deltagande på seminarier. 

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


