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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-06 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för olika begrepp om motstånd,
- tillämpa centrala begrepp om motstånd i enklare analys av motståndspraktiker,
- reflektera kring hur människors olika livsvillkor kan påverka deras möjligheter att göra olika former av
motstånd och
- reflektera kring hur motstånd kan leda till social förändring och riskera att skapa nya former av makt.

Innehåll
Kursen ger en inblick i teorier om olika former av motstånd, med fokus på fredligt ickevåldsmotstånd. I



kursen diskuteras hur motstånd står i relation till maktrelationer och har potential till social förändring.
Vilka människor, med utgångspunkt i begrepp såsom klass, genus, etnicitet och så vidare, har möjlighet
att göra vilka former av motstånd, och mot vad? Vilken betydelse har motståndets praktik för möjligheten
till social förändring och risken att skapa nya former av makt? Med utgångspunkt i motståndspraktiker
som studenten själv identifierar, från kollektiv organisering och publika protester till dolda individuella
olydnadshandlingar, lär sig studenten att analysera skillnader och likheter mellan olika former av
motstånd, såsom vardagsmotstånd, konstruktivt motstånd, organiserat motstånd, civil olydnad och
humoristiskt motstånd. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter samt genom uppgifter som
redovisas och diskuteras muntligt vid obligatoriska seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt 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.

Kursen SOGA61 får ej samtidigt med kursen i sociologi med beteckningen SOAE61 "Kritiska perspektiv
på motstånd och social förändring" ingå i examen, på grund av delvis överlappande innehåll.


