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Kursens
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Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

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

Huvudområde:
KGA (Kulturgeografi)
SKA (Statsvetenskap)
SOA (Sociologi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-13 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 37,5 hp från termin 1 & 2 i Samhällsplanerarprogrammet 180 hp. Motsvarandebedömning kan
göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för samspelet mellan befolkning, näringsliv och politik i fråga om regionala
utvecklingsprocesser,
- beskriva och analysera regioners förändrade roll och betydelse,
- redogöra för huvuddragen i regionalpolitiken och den regionala utvecklingspolitikens innehåll och former,



- granska och utvärdera regionalpolitikens uttryck och betydelse för planering och styrning av territorier,
ekonomi, befolkning och samhälle och
- kritiskt analysera regionala utvecklingsprogram.

Innehåll
Kursen utgår från regionen, som en allt viktigare politisk och administrativ nivå. Regionernas ökade
ansvar för planering av bland annat hållbar regional tillväxt betonas. Inom den nya regionalpolitiken har
det utvecklats särskilda begrepp, processer och styrformer. Regionala utvecklings- och tillväxtprogram,
innovationssystem, partnerskap samt kluster är några exempel som kursen behandlar. Vidare studeras
de effekter som den nya regionalpolitiken gett i olika geografiska miljöer.

Kursen innehåller följande teman:
- Samspelet mellan befolkning, näringsliv och politik på den regionala nivån
- Regionens förändrade roll och betydelse (styrning, planering & territoriell ordningsform)
- Nyregionalism och den nya regionala politiken (Sverige, EU med mera) 
- Den nya regionala politiken i praktiken (tillämpning på regionnivå) 

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar/lektioner, exkursioner och seminarier. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftlig individuell tentamen, aktivt deltagande på seminarier och
gruppuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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

Kostnader i samband med exkursioner kan förekomma. 


