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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-03-28 och
gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads universitet.

Kurskod: KGGB45
Samhällsplanerarens metoder, 7.5 hp
(Methods of Spatial and Social Planning, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Godkända kurser motsvarande minst 37,5 hp från termin 1 och 2 i Samhällsplanerarprogrammet 180 hp eller
motsvarande.

Huvudområde
KGA (Kulturgeografi), SKA (Statsvetenskap/kunskap), SOA (Sociologi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för och tillämpa konkreta planeringsmetoder och former för medborgarinflytande och
kommunikation

- tillämpa bygg- och planlagstiftning

- hantera konkreta mångfaldsfrågor i planeringen (hållbarhets-, genus-, och integrationsfrågor)

- värdera konkreta planeringsärenden utifrån olika mål- och styrningsinstrument

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar/lektioner, redovisningar, laborationer, praktiska övningar,
studiebesök och seminarier.

Kursen har fokus på praktiska metoder för en samhällsplanerare.

Kursen innehåller och behandlar frågor kring samhällsplaneringens olika politiska, sociala, ekologiska och
tekniska dimensioner. Exempel tas från konkreta samhällsbyggnadsprojekt på olika nivåer och inom olika
miljöer; t.ex. stadsbyggnad, landskapsplanering, infrastrukturplanering. Metoder för medborgarinflytande och
kommunikation diskuteras liksom, prognoser, scenarioteknik och framtidsmodeller. Hållbarhets-, genus-,



mångfalds- och integrationsfrågor ägnas särskild uppmärksamhet. Under kursen kommer metoder så som GIS
att beröras.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuellt PM, skriftlig gruppuppgift och redovisning, samt närvaro på
studiebesök och seminarier.

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 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.
Kostnader i samband med exkursioner kan förekomma.

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

Kursen ingår i Samhällsplanerarprogrammet - projektledning och planering för hållbara livsmiljöer 180 hp
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