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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-09-13 och
gäller från vårterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Kurserna SOGA50 Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik 30 hp,
SOGA60 Individen i samhället 30 hp samt minst 15 hp från kursen SOGA70 Social förändring
30 hp.

Lärandemål
Kursen består av två delkurser.

Delkurs 1: En komplex värld, 15 hp
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
1. beskriva och problematisera aktuella sociala problem och olika samband mellan dem,
2. beskriva och problematisera föreställningar om samma problem och samband,
3. beskriva och analysera samhälleliga och globala problem som fattigdom, arbetslöshet,
miljöförstöring och organiserad brottslighet,



4. identifiera och analysera komplexa sociala förändringsprocesser både teoretiskt och i olika
fältmiljöer och
5. muntligt och skriftligt redogöra för hur sociala förändringsprocesser kan gestalta sig i olika
fält och verksamheter.

Delkurs 2: Organisationer, organiseringsprocesser och samhällsanalytikern, 15 hp
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för hur ledning, organisering och kvalitetsarbete har framställts i klassisk
organisationsteori,
2. diskutera och problematisera vanligt förekommande koncept och modeller för
organisering och ledning utifrån kritisk organisationsteori,
3. identifiera och analysera olika aktörers inflytande och villkor i förändringsprocesser samt
kunskapsbildande utgående från exempel inom verksamhetsutveckling, liksom
evidensbaserad praktik, samt 
4. identifiera problem utifrån fallbeskrivningar och ge förslag på lösningar och på hur dessa
ska genomföras i praktiken.

Innehåll
Delkurs 1: En komplex värld, 15 hp
Delkursen behandlar aktuella sociala problem både i enskilda samhällen och globalt. Särskilt
fokuseras sambanden mellan olika förändringsprocesser och vilka typer av problem som kan
uppstå genom dem. Även föreställningar om vad som är sociala problem behandlas. Genom
delkursen vinner studenten insikt i hur olika samhälleliga intressen kolliderar, hur
föreställningar om sociala problem uppkommer och i svårigheterna att hitta entydiga
lösningar. Exempel på problem som tas upp är fattigdom, arbetslöshet, miljöförstöring och
organiserad brottslighet. I delkursen ingår även praktiska övningar och ett mindre
projektarbete där studenten själv undersöker någon komplex process.

Undervisningsformerna är föreläsningar, seminarier, fältstudier och muntliga och skriftliga
redovisningar.

Delkurs 2: Organisationer, organiseringsprocesser och samhällsanalytikern, 15 hp
Delkursen tar sin utgångspunkt i teorier om organisering och organisatoriskt beteende. Flera
olika perspektiv behandlas med tonvikt på aktuell forskning och kritisk teori. Som exempel
belyses villkoren för förändringsarbete och kunskapsbildning inom olika formella och
informella organisationer liksom inom det offentliga och privata civilsamhället. Inom
delkursen problematiseras organisationsprocesser som kommunikation, lärande, förändring,
ledning och beslut. Vidare diskuteras förhållandet mellan organisation och omvärld.
Verksamhetsutveckling och evidensbaserad praktik diskuteras som exempel på
förändringsarbete. Studenten lär sig identifiera olika typer av ledning som en hjälp i arbetet
med att bilda kunskap, hitta lösningar på specifika problem och genomföra dem i praktiken.
Under delkursens praktiska övningar utvecklar studenten sin förmåga att utifrån forskning
och teori om ledning och förändring reflektera över, förstå och leda projekt för att
åstadkomma förändringar inom organisationer. Delkursen inkluderar exempel från aktuell
forskning som används som fall för grupparbeten och rollspel.

Undervisningsformerna är föreläsningar, praktiska övningar, rollspel och laborationer. Även
studiebesök och fältarbete förekommer på delkursen. Genom kombinationen av teori och
metod utvecklar studenten sin förmåga att reflektera över och hantera komplexa
organisatoriska processer.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination



Delkurs 1: En komplex värld, 15 hp
Samtliga lärandemål examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, samt genom ett
projektarbete i grupp som presenteras och diskuteras vid ett seminarium. Närvaro vid
seminarierna är obligatorisk.

Delkurs 2: Organisationer, organiseringsprocesser och samhällsanalytikern, 15 hp
Samtliga lärandemål examineras genom individuell skriftlig tentamen, samt genom en
gruppuppgift i form av en studiecirkel som presenteras och diskuteras vid ett seminarium.
Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.

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.


