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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-03-11 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Svenska B/Sv 2B
För de som söker kursen som fristående: Kurser inom samhällsvetenskap omfattande minst 120 hp på
grundnivå varav 90 hp, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp, inom något av följande
huvudområden: Historia, Kulturgeografi, Socialt arbete, Social omsorgsvetenskap, Sociologi,
Statsvetenskap, Turismvetenskap eller Miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning eller
högskoleingenjörsexamen inom GIS med samhällsvetenskaplig inriktning.
För de som söker kursen inom program: Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med
huvudområde Sociologi, Socialt arbete, Social omsorgsvetenskap, Historia, Kulturgeografi,
Statsvetenskap, Turismvetenskap, Miljövetenskap eller motsvarande.
Eller yrkesexamen som GIS-ingenjör eller social omsorgsexamen/socionomexamen omfattande minst
180 hp inklusive ett examensarbete motsvarande 15 hp.
Turismvetenskap, miljövetenskap och GIS-ingenjör skall ha en inriktning mot samhällsvetenskap.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för vad som kan avses med global och lokal utveckling,

- redogöra för och förklara globaliseringens samhälleliga effekter,
- förklara olika teorier om samhälleliga mekanismer kopplade till social förändring,
- identifiera olika samhälleliga mekanismer som kan åstadkomma social förändring,
- redogöra för den lokala utvecklingens koppling till globala trender och förändringar i modern tid,
- analysera den nutida globala och lokala utvecklingens betydelse ur ett socialt och kulturellt
perspektiv och
- analysera vilka samhälleliga konsekvenser den globala utvecklingen kan medföra på olika nivåer i
samhället.
Innehåll
Kursen Glokala relationer visar hur olika fenomen såsom individualisering, risker och social
ojämlikhet i samhället kan relateras till globaliseringsprocesser. Ett viktigt moment är att
problematisera beroenden mellan globala och lokala processer.
Inom kursen länkas och diskuteras skeenden i individuella liv med globala trender och samhällelig
förändring.
Vidare uppmärksammas globaliseringens samhälleliga konsekvenser i modern tid.
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar och seminarier.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom aktivt deltagande vid seminarier och ett skriftligt individuellt arbete.
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
Överlappning av kurs föreligger med SOAD05 (Global och regional utveckling, 7,5 hp)
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen Glokala relationer ingår även i programmet Regionalt samhällsbyggande och har en
flervetenskaplig inriktning, vilket innebär att såväl ekonomiska, politiska, sociala, kulturella,
tids-rumsliga och miljömässiga förändringar analyseras ur olika perspektiv. Varje kurs erbjuder
ämnesfördjupningar inom en eller flera dimensioner som rör regionalt samhällsbyggande.
Kursen är inrättad 2011-03-28

