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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-16 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkända kurser motsvarande minst 37,5 hp från termin 1 & 2 i Samhällsplanerarprogrammet
(SGSAM) 180 hp, eller motsvarande

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
-beskriva och analysera individen som en del av samhället utifrån olika diskrimineringsgrunder och
social förändring,
-beskriva och analysera individers och gruppers villkor, samspel och relationer med särskild vikt på
det offentliga rummet,
-redogöra för och diskutera förhållandet mellan det globala och lokala och dess betydelse för regioner
och människors livsvillkor och
-diskutera och analysera hur individualisering och de snabba sociala förändringsprocesserna omformar
samhället och individers livsvillkor.

Innehåll
Kursen fördjupar studentens förståelse och förmåga att analysera individen som en del av samhället
genom att fokusera på senmodernitet och social förändring. Kursen berör samhällsprocesser och
kategorisering där genus, etnicitet, ålder eller någon annan diskrimineringsgrund lyfts fram.
Globalisering och dess uttryck på lokal nivå berörs. Kursen ger slutligen också viss inblick i
senmoderna sociologiska diskussioner om individualisering och social förändring.

Undervisningen bedrivs i huvudsak genom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom:
- skriftliga inlämningsuppgifter, individuellt 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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