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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-09-06 och gäller
från vårterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 30 hp från termin 1 och 2 inom Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM), eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse:
- redogöra för grundläggande metoder inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet,
- redogöra för centrala teoribildningar inom ett valt samhällsvetenskapligt område kopplat till
samhällsplanering,
- identifiera och beskriva olika faser, problem och valsituationer i kvantitativa och kvalitativa
forskningsprocesser,
- beskriva och redogöra för grundläggande skillnader mellan olika perspektiv på kunskap inom
klassiska samhällsvetenskapliga metodskolor,

Färdighet och förmåga:
- använda grundläggande kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga metoder,
- söka och kritiskt värdera samhällsvetenskaplig litteratur,
- formulera samhällsvetenskapliga problemställningar,
- använda grundläggande samhällsvetenskapliga och samhällsplaneringsteorier för att belysa och
studera olika problem,
- använda metoder och verktyg för enklare analyser av kvantitativa och kvalitativa data,
- presentera vetenskapliga arbeten i muntlig och skriftlig form,



Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kritiskt granska och värdera kvalitativa och kvantitativa metoder och deras användbarhet i
samhällsvetenskapliga studier,
- värdera styrkor och svagheter med olika samhällsvetenskapliga och samhällsplaneringsteorier för att
studera och belysa olika problem,
- reflektera över etiska aspekter i forskningsprocessens olika delar och
- kritiskt granska vetenskapliga arbeten utifrån vetenskapsteoretiska, metodologiska samt etiska
förhållningssätt.

Innehåll
Kursen består av två delar: en metoddel (7.5 hp) och en uppsatsdel (7.5 hp).

I metoddelen behandlas samhällsvetenskapliga idétraditioner och forskningsprocessens olika delar.
Kursen innehåller olika metoder för insamling och bearbetning av data och olika urvalskriterier som
föregår själva datainsamlingen. Studenten genomför olika metodmoment med särskild betoning på
forskningsprocessens olika delar med koppling till det självständiga projektarbetet, så som
problemformulering, teorianknytning, metodval, empiriinsamling, analys och resultatredovisning.

Uppsatsen ska baseras på tidigare forskning samt eget insamlat material. Studenten ska arbeta med en
konkret, verklighetsnära problematik utifrån individ-, samhälls- och miljöperspektiv samt utifrån olika
disciplinära perspektiv, så som kulturgeografi, statsvetenskap och sociologi.

Kursens undervisningsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och handledning.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Metoddelen examineras genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter vilka presenteras
och diskuteras vid obligatoriska seminarier.
Uppsatsdelen examineras genom en uppsats som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt
seminarium. I examinationen ingår också att opponera på annan students arbete.

Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på projektarbetet är begränsat till fem på
grund av begränsade resurser.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och 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 som obligatorisk kurs i Samhällsplanerarprogrammet 180 hp.
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