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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-02-23 och
gäller från höstterminen 2012 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SMA511
Välfärder och ofärder, 7.5 hp
(Welfares and Social Exclusion, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men kan också ges på annat skandinaviskt språk eller engelska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.
Särskild behörighet: Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå. Svenska B/Sv 2B.
Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde kulturgeografi,
turismvetenskap, miljövetenskap, historia, 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.

Huvudområde
HIA (Historia), KGA (Kulturgeografi), SAA (Socialt arbete), SKA (Statsvetenskap/kunskap), SOA (Sociologi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Relatera olika teorier om välfärdsregimer till varandra
- Granska och värdera centrala begrepp relaterade till olika välfärdsteorier
- Redogöra för och förklara förutsättningar och villkor för regionala
- variationer i möjligheter att hantera välfärdens utmaningar
- Analysera olika regioners villkor och möjligheter att hantera välfärdens frågor

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, obligatoriska seminarier och självständigt arbete.
Kursen fokuserar på förutsättningar för livskvalitet och ett uthålligt samhälle ur ett regionjämförande
perspektiv. Det centrala begreppet för kursen är välfärd.
Demografiska, politiska, sociala och ekonomiska förändringar utmanar tanken om universell välfärd och
innebörden av vad livskvalitet är. Över tid och i olika länder har skilda välfärdsregimer utvecklats för att lösa
välfärdens frågor. De skilda förutsättningar och konsekvenser de fört med sig är väsentliga i kursen. I relation
till detta fokuserar kursen på begreppen jämlikhet, jämställdhet såväl som marginalisering och utanförskap i



relation till välfärdssamhällets och välfärdsstatens utmaningar.

Kursen ingår i Mastersprogrammet Regionalt Samhällsbyggande som har en flervetenskaplig inriktning, vilket
innebär att såväl ekonomiska, politiska, sociala, kulturella, tids-rumsliga och miljömässiga aspekter belyses
under kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom individuell hemtentamen och individuella inlämningsuppgifter samt aktivt
deltagande på seminarier.

Betyg

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

Betygskriterier för betyget väl godkänt framgår av studieanvisningar.

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Ingen överlappning föreligger

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

Kursen ingår i Masterprogrammet Regionalt Samhällsbyggnade, SAREG, 120 hp

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60

information@kau.se  www.kau.se


	Kursplan

