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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-13 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med huvudområde socialt arbete eller social
omsorgsvetenskap samt 7,5 hp socialt arbete/social omsorgsvetenskap på avancerad nivå. Gymnasiets
svenska kurs B/3 eller Svenska som andra språk kurs B/3 samt Engelska kurs A/6 eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- teoretisera kring relationer mellan samhälleliga och individuella problem med avseende på social
utsatthet,
- värdera konsekvenser för utsatthet i ljuset av samhälleliga spänningar och konflikter i relation till
teorier om sammanhållning och socialt stöd,
- problematisera faktorer bakom inkluderingsstrategier och social förändring i relation till samhälleliga
spänningar och konflikter och
- redogöra för och kritiskt förhålla sig till utsatthetens dynamik på global och lokal nivå.

Innehåll
Kursen fokuserar på dynamiken mellan samhälleliga spänningar och konflikter å ena sidan och
individuell utsatthet och motståndskraft hos individer och kollektiv å andra sidan. Strukturella
förutsättningar och villkor för tillvaratagandet av mänsklig förmåga diskuteras. Centrala begrepp är
inklusion, exklusion, prekariat, fattigdom, sammanhållning, makt och social förändring.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar och obligatoriska examinerande seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Kursens mål examineras dels genom en individuell hemtentamen, dels genom individuella
inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras vid obligatoriska 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.

Kursen ingår i Masterprogrammet inom samhällskunskap, SAMAS med inriktning socialt arbete, 120
hp.
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