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Kursplan
Praktik: samhällsanalys avancerad nivå

Kurskod: SOAE91
Kursens
benämning:

Praktik: samhällsanalys avancerad nivå
Practical Placement: Social Analysis master degree

Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som
förkunskapskrav (A1F)

Huvudområde:
SOA (Sociologi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-06-03 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 30 hp inom Masterprogrammet i kritisk samhällsanalys. Motsvarandebedömning kan
göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. självständigt planera och genomföra arbetsuppgifter som innebär att sociologisk kunskap
och metod används inom arbetsplatsens verksamhetsfält, 
2. självständigt identifiera och använda kritisk samhällsanalys för att granska eller utveckla
ett område inom arbetsplatsens verksamhetsfält och
3. självständigt sammanställa en skriftlig rapport inom givna tidsramar.

Innehåll



Kursens huvudsakliga innehåll är att studenten genomför en verksamhetsförlagd praktik på
20 veckor inom det samhällsanalytiska området. Studenten ordnar själv praktikplats för
kursen. Studenten ska ta aktiv del i det dagliga arbetet på praktikarbetsplatsen och tillämpa
sin samhällsanalytiska kompetens inom ett specifikt fält. Studenten ska också arbeta med
granskning och/eller utveckling av någon del som berör den verksamhetsförlagda praktiken.
Det kan ske genom ett personligt ansvar för en specialuppgift eller ett specialprojekt såsom
ett utvärderings- eller utredningsuppdrag, en risk- eller omvärldsanalys, en
organisationsanalys eller utformningen av strategidokument eller dylikt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1, 2 och 3 examineras dels genom godkänd dokumenterad närvaro på
praktikplatsen motsvarande den som gäller för andra anställda, dels genom en individuell
skriftlig inlämningsuppgift som presenteras och diskuteras på ett seminarium.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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. 

En praktik kan avbrytas om en student genom sitt handlande uppträder grovt oskickligt.


