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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-02-22 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten
1. visa kunskap om det politiskt institutionella system samhällsplaneraren verkar inom,
2. kritiskt förhålla sig till hur samhällsplanering blivit ett verktyg för att nå politiska mål,
3. redogöra för och förklara samhällsplanerarens roll i en politiskt styrd verksamhet,
4. redogöra för och förklara hur sektorisering och flernivåsystem påverkar den offentliga
organisationen och
5. identifiera och analysera olika politikvetenskapliga perspektiv på samhällsplaneringens
roll i samhället.

Innehåll



Kursen innehåller tre moment:
- Politikens institutionella organisering
- Politiska perspektiv på välfärdsstat och samhällsplaneringen
- Den demokratiska offentliga organisationen och samhällsplanerarens yrkesroll

I kursen ges en översikt över den offentliga organiseringen i Sverige ur ett politiskt
institutionellt perspektiv. Olika perspektiv på makt och demokrati presenteras och analyseras
utifrån både ett välfärdspolitiskt och ett utvecklingspolitiskt perspektiv liksom olika former
av styrning av offentlig sektor. Samhällsplaneringens funktion i de politiskt bestämda
program som utgör del av välfärdsstatens politik liksom hållbarhet och urbanisering, utgör
centrala teman i undervisningen. Den offentligt demokratiskt styrda organisationen som en
kontext för samhällsplanerarens yrkesroll behandlas också inom kursen.

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

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examination sker genom individuell skriftlig hemtentamen, två skriftliga
examinationsuppgifter i form av PM varav det ena skrivs individuellt varav det andra skrivs i
grupp samt genom aktivt deltagande i seminarier.

Lärandemål 1- 5 examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, inlämning av PM samt
aktivt deltagande vid seminarier. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat 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) eller 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.

Kursen ingår i Samhällsplanerarprogrammet (180 hp).


