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Huvudområde:
HIA (Historia)
KGA (Kulturgeografi)
SAA (Socialt arbete)
SKA (Statsvetenskap/kunskap)
SOA (Sociologi)
TRU (Turismvetenskap)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-20 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller Svenska som andraspråk kurs B/3.
Kurser inom samhällsvetenskap omfattande minst 120 hp på grundnivå varav 90 hp, inklusive ett
examensarbete omfattande 15 hp, inom något av följande huvudområden: kulturgeografi,
turismvetenskap, kulturstudier, idéhistoria, religion, etnologi, antropologi, miljövetenskap, historia,
social omsorgsvetenskap, socialt arbete, sociologi eller statsvetenskap.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- kritiskt granska centrala begrepp som identitet, kultur och plats,
- förklara och beskriva levd kultur och relatera den till lokala och regionala förhållanden och
utveckling,
- beskriva och problematisera identitetsskapande processer,
- problematisera utvecklings- och planeringsbegrepp som kreativ klass och cultural planning och
- problematisera teorier kring kulturers och kulturarvets förändringsprocess över tid.
Innehåll
Kursen innehåller inslag som fokuserar på identiteter och identitetsskapande processer respektive på
vikten av kunskap om kulturers betydelse kopplat till platsbegreppet och till samhället som helhet.

Vidare behandlas kultur i form av materiell och immateriell kultur, till exempel den levda kulturen,
livsstilar, kulturarv och traditioner, samt platskulturers relationer till globalisering.
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, obligatoriska seminarier och självständigt
arbete.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom individuell hemtentamen och individuella skriftliga
inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras 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
Ingen överlappning föreligger.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen kan läsas inom magisterprogram Regionalt samhällsbyggande (SAREG) och masterprogram
inom samhällsvetenskap (SAMAS) samt som fristående kurs. Kursen är obligatorisk på Historia
masterprogram inom samhällsvetenskap (SAMAS).

