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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-03-08 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- visa grundläggande kunskap om kulturgeografiska och sociologiska, statsvetenskapliga
forskningsfält inom samhällsplanering,
- granska och värdera ett konkret planeringsfall och relatera detta till relevant forskning inom
samhällsplanering,
- visa grundläggande kunskap om och redogöra för samtida samhällsplaneringsproblematiker och
- analysera en verklighetsnära problematik och anvisa lösningar på den studerade problematiken
utifrån olika planeringsperspektiv.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
- Stadsexkursion och besök av ett samhällsplanerarprojekt
- Grupparbeten kring samhällsplaneringens olika perspektiv på hur planering av det goda samhället
kan se ut.
- Moment kring samhällsplaneringens komplexitet utifrån individ och samhälle.

I kursen ges en förtrogenhet i verklighetsnära situationer och problem som en samhällsplanerare ställs
inför. Kursen introducerar studenten i rollen som samhällsplanerare samt i att kunna relatera till olika



perspektiv på planering. Samtidigt ger kursen studenten en kännedom i olika områden som framledes
kommer att beröras under programmet.

Studenten får möta verklighetsnära projekt och samhällsplanering i ett praktiskt sammanhang. Kursen
fokuserar konkreta projekt som studeras utifrån olika perspektiv och som ger en inblick i
samhällsplaneringens komplexitet och konkreta arbetsuppgifter; hur läggs arbetet upp, vilken kunskap
krävs och vilka metoder som används. Syftet är att möta konkreta exempel från samhällsplanering i
samhället för att förstå hur de skall lösas och för att studenterna skall förstå olika kompetensområden
som studenten som färdig samhällsplanerare kommer att möta. Studenternas ges en förståelse av
samhällsplanerarens roll i samhällsplanerarprocessen.

Undervisning på kursen bedrivs i form av föreläsningar, exkursioner och seminarier. Eftersom
exkursioner och seminarier innefattar examinationsmoment är deltagande i dessa obligatoriskt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (grupp och individuella) som också
redovisas och diskuteras vid seminarier, samt genom aktivt deltagande på exkursion.

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 180 hp.
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