Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCB30, Sociologi: Samhällsbyggande och integration, 7,5
högskolepoäng
Sociology: Urban Planning and Integration, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2016-09-16 att gälla
från och med 2016-09-16, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges inom Kandidatprogram i samhällsplanering med inriktning mot urban och
regional planering, 180 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
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* välja ett kunskapsområde som behandlar mångfald och integration och inom detta
avgränsa en forskningsuppgift
* välja relevant material och metod för att lösa uppgiften
* upprätta en projektplan och vid behov revidera denna

Färdighet och förmåga
Färdighet och förmåga
* utföra ett projektarbete som visar färdigheter i att samarbeta om en lösning av den
valda uppgiften
* utföra en skriftlig redovisning av projektet
* samarbeta om en kritisk bedömning av projektet på ett kvalificerat sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
* använda sin kunskap för att leda eller bidra till kvalitetsutveckling inom arbetslivet
* kommunicera och påvisa etiska konsekvenser av vetenskapligt arbete
* utföra ämnesrelaterade informationssökningar, värdera information och behärska
referenshantering.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla en förmåga att planera, strukturera
och ta ansvar för ett projektarbete. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och
fördjupa kunskaper inom kandidatprogrammet för samhällsplanering.
I projektarbetet ges studenterna möjligheter att kunna kombinera teoretiska
kunskaper med kunskap om olika metoder som krävs för att arbeta med ett
samhällsplanering. Studenterna planerar, genomför och rapporterar individuellt eller i
grupp ett mindre projektarbete. Projektarbetet innebär en fördjupning i en valfri
samhällsplanerande praktik.

Kursens genomförande
I undervisningen ingår föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och praktiska
tillämpningsövningar. Deltagande i gruppdiskussioner och tillämpningsövningar är
obligatoriskt.

Kursens examination
Examination sker i form av skriftligt projektarbete i grupp. Möjlighet till omtentamen
erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter överenskommelse med examinator.
Vidare erbjuds, om nödvändigt, en uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsmoment och
uppfyller de lärandemål som anges för kursen.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten uppvisar särskild teoretisk
medvetenhet och särskild analytisk förmåga.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs:
Fullgjorda kursfordringar på kurs SOCB25 Sociologi: Teori och metod, 15 hp eller
motsvarande.
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Prov/moment för kursen SOCB30, Sociologi: Samhällsbyggande och
integration
Gäller från V17
1601 Sociologi: Samhällsbyggande och integration, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Samhällsbyggande och integration, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

