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Kurskod: SVAR10
Kursens benämning: Teorier och metoder för studier av regionalt samhällsbyggande

Studying region building: theories and methods
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
HIA (Historia)
KGA (Kulturgeografi)
SKA (Statsvetenskap/kunskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-08-31 och gäller
från vårterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.
Gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande. Vidare krävs generell examen på grundnivå
omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde historia, kulturgeografi, turismvetenskap,
miljövetenskap, eller statsvetenskap, eller motsvarande. Eller yrkesexamen som GIS-ingenjör
omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng.

Turismvetenskap, miljövetenskap och GIS-ingenjör skall ha en inriktning mot samhällsvetenskap.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- på ett fördjupat sätt redogöra för vanligt förekommande samhällsvetenskapliga teorier, metoder,
perspektiv och begrepp,
- triangulera olika vetenskapliga metoder,
- på ett fördjupat sätt redogöra för, och problematisera, mång-, tvär- och transvetenskapliga arbetssätt,
- på ett fördjupat sätt redogöra för vanligt förekommande metoder, till exempel utvecklings-,
utrednings- och utvärderingsmetoder, i det regionala samhällsbyggandets praktiker,
- på ett avancerat sätt tillämpa samhällsvetenskapliga teorier, metoder, begrepp och perspektiv i
utarbetandet av forskningsdesign,
- utarbeta en design för utvecklings-, utrednings- eller utvärderingsuppdrag för det regionala
samhällsbyggandets praktiker,



- kritiskt granska och värdera vanligt förekommande samhällsvetenskapliga teorier, metoder, begrepp
och perspektiv,
- kritiskt granska forskningsdesign utifrån tvärvetenskapliga perspektiv och
- på ett fördjupat sätt kritiskt granska och värdera vanligt förekommande metoder, till exempel
utvecklings-, utrednings- och utvärderingsmetoder, i det regionala samhällsbyggandets praktiker.

Innehåll
I kursen behandlas teoretiska och metodologiska ansatser på avancerad nivå. Studenten kommer att
arbeta med både komplexa och konkreta problem för ett regionalt samhällsbyggande utifrån tematiska
och tvärvetenskapliga perspektiv. Kursen består av två delkurser; delkurs 1 Teoretiska perspektiv på
studier av regionalt samhällsbyggande (7,5 hp) och delkurs 2 Metoder för studier av regionalt
samhällsbyggande (7,5 hp). Delkurs 1 behandlar teorier, perspektiv och begrepp för studier av
regionalt samhällsbyggande. Särskild vikt läggs vid ett tvärvetenskapligt perspektiv. Delkurs 2
behandlar både metoder för forskning och praktisk verksamhet.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier, inklusive oppositionsseminarier och
metodövningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1 examineras dels genom individuell hemtentamen, dels genom aktivt deltagande på
obligatoriska seminarier.
Delkurs 2 examineras genom individuell hemtentamen, praktiska metodövningar och aktivt deltagande
på obligatoriska seminarier

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 50% av kursens15 hp.

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.
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