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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
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för människan som grupp- och samhällsvarelse samt hur dessa kunskaper påverkar
samhällsplaneringens praktik,
- reodgöra för de sociala strukturernas betydelse för grupper och individer i samhället,
- redogöra för inklusions- och exklusionsprocesser i samhället samt hur de kan förstås ur ett
samhällsplaneringsperspektiv och
- genomföra en enklare kvalitativ datainsamling.

Innehåll
I kursen behandlas sociologiska och socialpsykologiska teorier om relationer mellan individen, olika
grupper och samhället. Särskild tonvikt läggs vid att förstå människan i hennes sociala sammanhang,
som grupp- och samhällsvarelse, samt vad denna förståelse får för betydelse för den
samhällsplanerande praktiken.

Ett centralt tema är hur människans handlingsmöjligheter betingas av att hon är en del av en kulturell
och social miljö. I detta tema diskuteras och problematiseras särskilt de sociala strukturernas (t ex
klass, etnicitet och genus) eventuella betydelse för de enskilda handlingsutfallen, både för människor i
allmänhet och för samhällsplanerare i synnerhet.

Kursen ger också en inblick i hur det går att förstå dagens samhälle utifrån frågor som rör å ena sidan
integration och inklusion och å andra sidan segregation och exklusion. Slutligen får studenten under
kursen pröva några kvalitativa datainsamlingsmetoder.



Undervisningen bedrivs i huvudsak genom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom:

- skriftliga inlämningsuppgifter enskilt och i grupp
- aktivt deltagande vid seminarier

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 i Samhällsplanerarprogrammet.
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