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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2009-02-18 och
gäller från höstterminen 2009 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SVGA92
Samhällsplanerarens politiska ram, 7.5 hp
(Political framework for Spatial and Social Planning, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: A

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska men kan också ges på engelska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Huvudområde
Statsvetenskap/Political Science

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten

Visa kunskap om det politiskt institutionella system samhällsplaneraren verkar inom.

Kunna förstå och kritiskt förhålla sig till hur samhällsplanering blivit ett verktyg för att nå välfärdspolitiska mål

Visa kunskap och förståelse för samhällsplanerarens roll i en politiskt styrd verksamhet

Visa kunskap och förståelse om hur sektorisering och flernivåsystem påverkar den offentliga organisationen

Visa elementära färdigheter i att tillämpa ett politikperspektiv som grund för analys och förståelse av
samhällsplaneringens roll i samhället

Kursens huvudsakliga innehåll

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar/lektioner, tillämpningsövningar/laborationer, exkursioner och
seminarier.

Kursen innehåller tre moment:
- Politikens institutionella organisering
- Välfärdsstaten och samhällsplaneringen i ett politiserat samhälle
- Den demokratiska offentliga organisationen och samhällsplanerarens yrkesroll



I kursen ges en ges en översikt över den offentliga organiseringen i Sverige ur ett politiskt institutionellt
perspektiv. Välfärdsstatens framväxt med fokus på politiseringen av nya områden för offentlig styrning och
maktutövning. Speciell uppmärksamhet ägnas åt hur samhällsplanering fyller en funktion i de politiskt anlagda
program som utgör del av välfärdsstatens politik. Den offentliga demokratiskt styrda organisationen som
kontext för samhällsplanerarens yrkesroll behandlas också inom kursen.

Kurslitteraturlista och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen, skriftliga examinationsuppgifter/PM samt genom deltagande i
seminarier.

Betygsgrader

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd(VG).

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 kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som träder
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet, Dnr C2007/368, reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår i Samhällsplanerarprogrammet (180 hp).
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