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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
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Kursplan
Samhällsanalys, helterminspraktik
Kurskod:
Kursens benämning:
Högskolepoäng:
Utbildningsnivå:
Successiv fördjupning:

SOGA91
Samhällsanalys, helterminspraktik
Social analysis, one-semester placement
30
Grundnivå
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
SOA (Sociologi)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-03-14 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Kurserna SOGA50 Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik 30 hp, SOGA60
Individen i samhället 30 hp och SOGA70 Social förändring 30 hp.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- tillämpa samhällsanalytisk kompetens inom ett specifikt valt område och praktikfält,
- använda kunskaper och erfarenheter från det aktuella verksamhetsområdet för en arbetsplats och
koppla detta till tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter och
- kritiskt granska det aktuella verksamhetsområdet.
Innehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är att studenten genomför en verksamhetsförlagd utbildning/praktik på
20 veckor inom det samhällsanalytiska området. Syftet med kursen är att studenten ska ta aktiv del i
arbetsuppgifter på praktikarbetsplatsen och tillämpa sin samhällsanalytiska kompetens inom ett
specifikt fält. Kursen innehåller också seminarier där studenterna redovisar erfarenheter från
praktikplatsen för varandra. Även en rapport skrivs under perioden där studenten förväntas kunna
tydliggöra kopplingen mellan den egna samhällsanalytiska kompetensen och praktikplatsen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras dels genom godkänd närvaro på praktikplatsen och en skriftlig rapport, dels

genom deltagande i två obligatoriska seminarier.
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
Studenten ska under kursen ha en närvaro motsvarande 80 % av heltid på praktikplatsen. Praktiken kan
utföras inom privat eller offentlig verksamhet. Det är studenten själv som ansvarar för att skaffa en
praktikplats. I god tid innan kursstart ska programledaren/kursledaren godkänna praktikplatsen. Hur
praktikperioden exakt läggs upp anpassas till den aktuella verksamheten och studentens
förutsättningar.
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

