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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Kulturgeografiska institutionen 2015-09-08.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i
samhällsplanering, kulturgeografi, globalisering, miljö och social förändring eller samhällsvetenskapliga
miljöstudier och Engelska 6, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
1001
1002

Benämning
Rumslig planering i Europa - inlämningsuppgifter
Rumslig planering i Europa - seminarier

Högskolepoäng
6
1.5

Kursens innehåll

Kursen examineras i följande delar:
Rumslig planering i Europa – inlämningsuppgifter, 6 hp
Rumslig planering i Europa – seminarier, 1,5 hp
Kursen fokuserar på (1) den europeiska dimensionen av rumslig planering och (2) på nationella system för
rumslig planering i ett jämförande perspektiv. Inom det första analyseras uppkomsten och påverkan av
diskursen om EU:s rumsliga politik med avseende på ett antal nyckelkoncept, normbilder, huvudsakliga
policydokument och policyinstrument. Särskilt fokus läggs på transnationella och gränsöverskridande
samarbeten inom rumslig planering. Angående det andra identifieras likheter och skillnader mellan ett antal
europeiska länder (t.ex. Sverige i jämförelse med Finland, Nederländerna och Tyskland) relaterat till t.ex. den
institutionella organiseringen av planering, dess tematiska tillämpningsområden och dominerande normativa
koncept och instrument. Analysen hjälper kursdeltagaren att se kritiskt på begreppen ”planeringsfamiljer” och
”planeringskulturer” i ett såväl gränsöverskridande som nationellt (och delvis regionalt) perspektiv i Europa.
En av kursens nyckelfrågor är i vilken utsträckning vi kan se en europeisering av rumslig planering i Europa
och i vilken grad nuvarande olikheter mellan nationella planeringsfamiljer och -kulturer förefaller vara
hållbara över tid.
Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
– diskutera och jämföra samhällsplanering i ett urval europeiska länder,
– tolka och analysera planeringssystem och -kulturer i Europa och dess tillämpningar,
– analysera planeringsrelevanta policys på EU-nivå och dess tillämpningar inom ett flernivåstyrningssystem.
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Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.
Obligatorisk undervisning förekommer. Vid frånvaro från obligatorisk undervisning kan möjlighet ges att
göra en ersättningsuppgift, efter beslut av kursansvarig lärare.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom kunskapskontroll av de förväntade studieresultaten. Examination sker genom
skriftliga eller muntliga prov. Dessa är inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier och övningar. För
godkänt betyg krävs även deltagande i obligatorisk undervisning. Hur examination av enskilda kursdelar
genomförs i detalj meddelas vid kursstart och löpande under kursen.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräcklig
F = Helt otillräckligt
F och Fx är underkända betyg och det krävs i båda fallen omexamination.
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på provet Rumslig planering i Europa –
inlämningsuppgifter, 6 hp, och betyget G på provet Rumslig planering i Europa – seminarier, 1,5 hp.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå betyget lägst E. Studerande som fått lägst betyget E på prov
får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
f. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att tre gånger under
en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
punkten kunskapskontroll och examination ovan.
Begränsningar

Kursen överlappar med KG7221 Samhällsplanering i Europa, 15 hp, till en omfattning av omkring 6 hp, med
KG8310 Internationell planering: Europeisk rumslig planering, 5 p, till en omfattning av omkring 2 hp, och
KG8300 Magisterkurs på samhällsplanerarlinjen, 40 p, till en omfattning av omkring 2 hp.
Övrigt

Kursen bygger vidare på kunskaper och färdigheter inhämtade under studier för kandidatexamen och på
avancerad nivå inom kurserna KG7230 Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp, och KG7231
Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp.
Kurslitteratur

Kurslitteratur redovisas i bilaga.
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