
Dnr: KGGA51/20192

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturgeografi

Kursplan

Samhällsplanering I

Kurskod: KGGA51
Kursens benämning: Samhällsplanering I

Spatial and Social Planning I
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
KGA (Kulturgeografi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-09-13 och gäller
från höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera och beskriva aktuell problematik inom samhällsplanering,
- beskriva och förklara samhällsplaneringens idéhistoria,
- relatera samhällsplaneringens idéhistoria till det moderna samhällets uppbyggnad, innehåll och
framväxt och
- relatera samhällsplaneringens idéhistoria till hur den på olika sätt påverkar individ och samhällsliv.

Innehåll
I kursen ges perspektiv på samhällsplaneringens idéhistoria, särskilt begrepp, teoribildning och
metoder med kulturgeografi som bas. Därvid beaktas de rumsliga processernas betydelse för att förstå
samhällsplaneringen i olika kulturer, skillnader mellan stad och land samt grundläggande
förutsättningar vad gäller demografi, mobilitet, människors försörjningsmöjligheter och relationen
familjeliv och arbetsliv och dess påverkan på byggnation och infrastruktur. Det moderna
välfärdssamhällets framväxt, liksom historiska perspektiv vad gäller familjeliv och arbetsliv och olika
kontexter kring samhälle diskuteras i kursen. Genus- och mångfaldsperspektiv integreras för
förståelsen av det moderna välfärdssamhället och dess utveckling.

Kursen innehåller följande moment:
- Det moderna samhällets historiska geografi
- Samhällsplaneringens idéhistoria och aktuella perspektiv
- Individ och samhälle i relation till samhällsplaneringens idéhistoria



Undervisning på kursen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom salstentamen, 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
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Samhällsplanerarprogrammet, och som valbar kurs i
GIS-Ingenjör (Geografiska informationssystem) (läses år 3) och Högskoleingenjörsprogrammet i
lantmäteriteknik och geografisk IT (läses år 3).

Överlappning föreligger med kurser inom kulturgeografi på Karlstads universitet. Kontakta
studierektor för närmare information.

Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter
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