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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-09-04 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 15 hp från termin 1 inom Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM), eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för och förklara de olika hållbarhetsperspektivens betydelse för samhällsplaneringsprocesser,



- redogöra för hur samhällsplanering kan organiseras i olika sammanhang,
- beskriva grundläggande perspektiv på relationen mellan individen och olika sociala sammanhang som
sätt att närma sig samhällsplanering,
- analysera verklighetsbaserade case utifrån olika hållbarhetsperspektiv,
- analysera verklighetsbaserade case utifrån olika juridiska aspekter och
- analysera och reflektera över betydelsen av regionala skillnader i samhällsplanering.

Innehåll
I kursen behandlas olika områden inom samhällsplanering med fokus på hållbar utveckling ur olika
aspekter, kopplat till fysisk planering i stads- och landsbygder. Hållbar utveckling diskuteras i kursen
utifrån både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Till exempel belyses frågor kring makt,
genus, integration, risk och säkerhet, byggnads- och kulturvård och arkitektur i relation till olika
förståelser och idéer kring samhällsplanering. Centralt i kursen är också det juridiska perspektivet och
det samhälleliga regelverket med huvudfokus på Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL).
Konkreta planeringsverktyg som tar hänsyn till planeringens förutsättningar, metoder och konsekvenser
behandlas i nära kontakt med det omgivande samhället. Frågor om relationer mellan stad och landsbygd
kommer också att behandlas och vad dessa betyder för en hållbar utveckling. 

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

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom salstentamen, skriftlig och muntlig redovisning av grupparbete och
genom aktivt deltagande vid seminarier och exkursioner.

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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter. Kursen ingår i Samhällslärarprogrammet. Vissa omkostnader för
exkursioner kommer eventuellt att tas ut av studenterna.


