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Huvudområde:
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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-14 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkänd kurs SOGA50 Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik 30 hp samt
genomgången kurs SOGA60 Individen och samhället 30 hp varav minst 7.5 hp godkända.

Lärandemål
Delkurs 1: Samhällsförändring i demografisk belysning, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- beskriva och använda grundläggande demografiska begrepp,
- kritiskt reflektera över centrala aspekter av demografiska förändringar med fokus på förändrad
åldersstruktur,
- analysera med fokus på ålder hur demografisk förändring relaterar till samhällsorganisering,
- redogöra för ålder som begrepp och dess betydelse för samhällets organisering och
- analysera samhällsförändring ur ett kritiskt åldersperspektiv.

Delkurs 2: Media och det sociala rummets förändringar, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för ett urval av samhällsvetenskapliga teorier om medier och rumslighet,
- redogöra för och problematisera samspel mellan media och rumslighet utifrån olika teoribildningar
med hjälp av historiska och samtida exempel och
- diskutera internet och social förändring utifrån ett empiriskt material och med användandet av
textanalytiska redskap.

Delkurs 3: Globala perspektiv och processer, 7,5 hp



Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- analysera hur lokala, regionala, nationella och internationella processer kan relateras till
globalisering,
- redogöra för hur olika samhälleliga fenomen organiseras utifrån globaliseringsprocesser och
- redogöra för olika samhällsteoretiska perspektiv på globaliseringsprocesser och ange deras likheter
och skillnader.

Delkurs 4 - Public sociology, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- beskriva och reflektera över några centrala faktorers betydelse för olika former av kunskapsbildning i
relation till olika samhällsaktörer och samhällssektorer och
- beskriva och problematisera kunskapsbegreppet utifrån olika perspektiv och i relation till någon
extern verksamhet och dess organisering.

Innehåll
Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1: Samhällsförändring i demografisk belysning, 7,5 hp

Delkursen behandlar demografiska förändringar i samhällen ur ett historiskt och nutida perspektiv.
Fakta om hur befolkningen har förändrats, exempelvis den förändrade åldersstrukturen, tolkas med
hjälp av teorier om samhällsförändringar. Dessutom görs komparationer mellan olika länder och
regioner med avseende på demografiska frågor.

Undervisningsformerna är föreläsningar och laborationer.

Delkurs 2: Media och det sociala rummets förändringar, 7,5 hp

Medias och rummets betydelse för social förändring belyses utifrån historiska och nutida exempel. En
viktig del i detta är studentens egna analyser av texter från olika medier samt av olika rum. Som
viktiga moment i kursen läser studenten om och tillämpar teorier och textanalytiska verktyg som
utvecklats i studier av dessa fenomen.

Undervisningen bygger på föreläsningar, grupparbete och seminarier. Ett viktigt moment i kursen är
att studenten tränar på textanalys tillsammans med lärare.

Delkurs 3: Globala perspektiv och processer, 7,5 hp

Delkursen ger inblick i globala perspektiv på organisering. Delkursens syfte är att visa hur olika
fenomen i samhället relateras till globaliseringsprocesser. Denna relation finns på olika nivåer: lokal,
regional, nationell och internationell nivå och suddar delvis ut gränserna mellan dessa nivåer. Olika
nutida samhällsfenomen som kan kopplas till globalisering behandlas, exempelvis klass, kultur,
konsumtion och arbetsliv.

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Ett viktigt moment i delkursen
är att studenten ges möjlighet att utveckla färdigheter för att med egna ord och i muntlig och skriftlig
form tillämpa och redogöra för teoretiska resonemang.

Delkurs 4: Public sociology, 7,5 hp

I delkursen fördjupas kunskaper om sammanhang, makt och kunskapsbildning. Ett syfte med delkuren
är att visa hur och av vem kunskap skapas i relation till olika samhällsaktörer och samhällssektorer,
med utgångspunkt i bland annat public sociology. Vidare problematiseras kunskapsbegreppet utifrån
olika perspektiv, parallellt med att studenten ges praktiska uppdrag som på olika sätt involverar



studenten i externa verksamheter. Visst fokus ligger också på att studenten skaffar sig en överblick
över hur några viktigare externa verksamheter är organiserade.

Undervisningen består av föreläsningar, tillämpningsövningar och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Samhällsförändring i demografisk belysning, 7,5 hp
Delkursens mål examineras genom deltagande på seminarier, individuell hemtentamen, samt muntlig
och skriftlig redovisning av gruppuppgift.

Delkurs 2: Media och det sociala rummets förändringar, 7,5 hp
Delkursens mål examineras dels genom aktivt deltagande i seminarier och workshops, dels genom en
individuell hemtentamen.

Delkurs 3: Globala perspektiv och processer, 7,5 hp
Delkursens mål examineras dels genom aktivt deltagande i seminarier, dels genom individuella
skriftliga hemtentamina som seminariebehandlas.

Delkurs 4: Public sociology, 7,5 hp
Delkursens mål examineras genom individuella skriftliga hemtentamina.

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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår som obligatorisk kurs i programmen Samhällsanalytiker med inriktning organisering och
Samhällsanalytiker.
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