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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-11-19
och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: KGGB49
Fysisk planering i praktiken, 7.5 hp
(Spatial Planning in Practice, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska

Behörighetskrav
60 hp inom Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM) eller motsvarande.

Huvudområde
KGA (Kulturgeografi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för den lagreglerade detaljplaneprocessen,
- tillämpa olika analysmetoder, roller och arbetssätt i detaljplaneringsprocessen,
- driva en planprocess från uppstart fram till samråd,
- ta fram detaljplanehandlingar och
- redogöra för hur ett samrådsmöte kring en fysisk plan går till.

Kursens huvudsakliga innehåll

Inom ramen för kursen omsätter studenten tidigare förvärvad kunskap genom att i grupp driva ett
detaljplanearbete från uppstart fram till samrådsskedet. Projektet stäms kontinuerligt av med en extern
projektgrupp som ger feedback på arbetet. Fokus ligger på processen kring framtagandet av en detaljplan,
snarare än på själva slutprodukten. Därför diskuteras olika roller, arbetssätt, dialoger och förmedling av resultat
under kursen. Detta varvas med praktiska övningar i t ex snabbskiss, analys och redovisning. Under kursen
tillägnar sig studenten dessutom kunskaper om den fysiska planeringens grunder och dess användning samt om
planeringen av det offentliga rummet. Vidare tränar studenten på analysmetoder, formell detaljplanering och
plangenomförande utifrån t ex Plan- och bygglagen.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar varvat med seminarier, praktiska övningar och
handledning. Ett större projektarbete bedrivs som grupparbete. I kursen ingår också att delta på ett samrådsmöte
kring en aktuell plan.

Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning



i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom ett projektarbete i grupp. Arbetet presenteras och diskuteras vid ett seminarium, där
studenten också ska kommentera en annan grupps arbete. Dessutom ska studenten skriva ett individuellt PM om
arbetsprocessen och en redogörelse för samrådsmötet. I kursen förekommer obligatoriska moment, såsom
seminarier, workshops och laborationer. Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på kursen
är begränsat till fem.

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Överlappning föreligger ej.

Kursen ges som en alternativ valfri kurs inom ramen för Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet
och skall genomföras som del av termin 5 inom Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet. Kursen
kan även i mån av plats läsas efter avslutade studier vid Samhällsplanerarprogrammet.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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