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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-03-12 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 37.5 hp avklarade från termin 1 och 2 på Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM) eller
motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för samhällsplaneringen som en del i demokratiskt policyskapande,
2. redogöra för hur strukturella, aktörsbaserade och etiska faktorer påverkar samhällsplanerarens roll,
3. problematisera samhällsplanerarens roll som byråkrat utifrån teorier om policyskapande,
4. tillämpa olika policybeslutsteorier på samhällsplanerarens beslutsfattande,
5. värdera samhällsplaneringens process utifrån teoretiska demokratimodeller,
6. redogöra för nya demokratiska former av lokala-, transregionala- och internationella
samhällsplaneringsprocesser,
7. redogöra för kopplingar mellan samhällsplaneringens besluts- och implementeringsprocesser i olika
empiriska kontext och
8. problematisera samhällsplanerarens förutsättningar utifrån olika styrningsperspektiv.

Innehåll
I kursen behandlas samhällsplanering som en del i en demokratisk policyprocess. Vidare diskuteras
samhällsplanerarens roll och förmåga att uppfylla uttalade samhällsutvecklingsbehov. Med hjälp av
teorier om policyskapande, exempelvis pluralism och nätverksteorier, klargörs hur samhällsbehov
formuleras till problem för offentliga policies och samhällsplanering.

Relevanta teorier introduceras under kursen i syfte att öka insikten om de olika förväntningar som
finns på samhällsplanerare som beslutsfattare. Vidare analyseras faktorer som anses påverka



samhällsplanerarens och andra aktörers möjligheter att åstadkomma förändringar av policyprocessen
för att främja en mer hållbar samhällsutveckling.

Ett särskilt fokus läggs på olika former av demokratiskt deltagande och inflytande i
samhällsplaneringsprocesser. Samspelet mellan politiker, planerare, medborgare och intressegrupper
analyseras med förankring i empiriska exempel. Under kursen analyseras även alternativa
demokratiteorier som behandlar samhällsplanerarens roll för att säkra demokratins essentiella värden.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom en hemtentamen, dels genom individuella inlämningsuppgifter
som presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

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.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska.
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