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Samhällsvetenskapliga fakulteten

A Utbildningsplan för kandidatprogram i samhällsplanering urban och regional utveckling
(Bachelor of Science Programme in Urban and Regional Planning)

Omfattning: 180 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå
Programkod: SGSPL
Utbildningsplanen är fastställd av dekanus 2013-03-26 enligt samhällsvetenskapliga
fakultetens delegationsordning, dnr S2012/60 och reviderad 2014-05-22. Reviderad av
dekanus 2016-03-01 enligt samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordning, fastställd
av fakultetsstyrelsen 2015-10-22, Dnr STYR 2015/1062. Reviderad av
Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2017-02-02.
Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2017. Utbildningen ges på
svenska men kurser och moment på andra skandinaviska språk och engelska kan
förekomma.
B Programbeskrivning
Programmet har fokus på analyser av urbana och regionala förhållanden, och hur
planering i olika former kan hantera dessa. Globalisering, arbetslivets omvandling,
en förändrad befolkningssammansättning, miljöförstöring och klimathot, är alla
faktorer som gör att behovet av planeringsrelevanta analyser ökar. Komparativa
analyser är ett frekvent inslag, där svenska förhållanden jämförs med
utvecklingsdrag och planeringsinsatser i andra länder. På så sätt skapas en generell
kunskapsbas som möjliggör alternativa inriktningar i fortsatta studier eller i val av
arbete. Möten med praktiken sker i seminarier, projektarbeten, exkursioner,
fältarbeten och studiebesök på platser både inom och utanför Sverige.
Programmet har en samhällsvetenskaplig grund, där samhällsgeografi och
sociologi är alternativa huvudområden i en examen. Även andra
samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv ges utrymme
genom inslag av kursmoment, gästföreläsningar och valbara kurser. Studenten får
på detta sätt ett flerdisciplinärt perspektiv på samhällsplanering. Genomgånget
program ger behörighet att läsa vidare på avancerad nivå i samhällsgeografi eller
sociologi. Student som genomgått programmet kan arbeta till exempel som
samhällsplanerare eller samhällsanalytiker med särskild inriktning mot urban och
regional planering. Möjlighet till verksamhetsförlag praktik, möjlighet till
internationell utbytestermin samt en utbildning i nära samverkan med offentlig
verksamhet och andra typer av organisationer bidrar till anställningsbarhet –
nationellt och internationellt.
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Under första året möter studenten programmets två huvudområden och förvärvar
sig grundläggande ämneskunskaper med avseende på såväl empiri och teori samt
läser GIS (geografiska informationssystem). Under år två sker en progression i
empiri, teori samt metodologi som mynnar ut i ett avslutande större projektarbete.
Efter år två har studenten både fördjupat och breddat sina kunskaper och
färdigheter. De två första åren innehåller främst obligatoriska kurser och syftar till
att ge studenten en plattform att stå på inför tredje årets fördjupningar då studenten
kan välja valbara, programrelevanta kurser vid olika lärosäten i och utanför
Sverige. Projektarbete, examensarbete och valbara kurser ger möjlighet för
studenten att specialisera sig inom ett av huvudområdena, inom en
specialinriktning eller bredda kompetensområdet.
C Mål
Efter avslutad utbildning ska studenterna i linje med Högskoleförordningen uppfylla
följande lärandemål, inom valt huvudområde (samhällsgeografi eller sociologi), för att
erhålla en kandidatexamen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.
Utöver dessa mål ska studenten

- visa förmåga att självständigt kunna utföra informationssökningar inom
kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt
använda denna
- visa förmåga att tillämpa de förvärvade kunskaperna inom respektive
huvudområde i praktiskt analys- och planeringsarbete.
D Kursuppgifter
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Kandidatprogrammet i samhällplanering – urban och regional utveckling omfattar
totalt 180 högskolepoäng. För kandidatexamen ska studenten ha fullgjort de kurser
som listas nedan. Termin 1, 2 och 4 består av obligatoriska kurser. Termin 3 består
av både obligatoriska och valbara kurser. Termin 5 och 6 består av valbara kurser.
De kurser som läses under dessa terminer ska godkännas av programledningen för
att kunna tillgodoräknas i examen. För kandidatexamen med sociologi som
huvudområde krävs att studenten fullgör 15 högskolepoäng inom huvudområde
sociologi under termin 5 eller 6. För kandidatexamen krävs fullgjorda
kursfodringar om minst 90 högskolepoäng inom valt som huvudområde, vari det
ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Termin 1
Under första terminens ges grundkurser i planeringens globala, nationella, regionala
och urbana förutsättningar samt planeringens organisation, teori och praktik.
Termin 2
De första två läsperioderna består av en sociologisk grundkurs i teori samt en i
samhällsbyggande och integration. Den tredje och fjärde perioden utgörs av två
grundläggande kurser i Geografiska informationssystem (GIS).
Termin 3
Terminen inleds med en fördjupningskurs i planeringsteori följt av en kurs i
regional utveckling och planering. Under andra halvan av terminen kan studenten
välja mellan en kurs i kön, klass etnicitet eller en i organisationer och sociologisk
omvärldsanalys.
Termin 4
En kurs i hållbar utveckling med flera lärare från miljövetenskap inleder terminen.
Därefter ges en kurs i grundläggande metod och metodtillämpningar inom urban
analys. Terminen avslutas med ett projektarbete. Här ingår också som en integrerad
del en flerdagarsexkursion utanför Sveriges gränser.
Termin 5
Terminen innehåller valbara kurser som är relevanta för programmet. De valbara
kurserna kan antingen vara fördjupningskurser inom huvudområdet eller
breddningskurser inom ämnen relevanta för programmet. Kurser väljs i samråd med
programkoordinator. Kurser kan sökas såväl vid Lunds universitet som vid andra
lärosäten i Sverige eller utomlands. Det finns även möjlighet att söka en praktikkurs
(15 högskolepoäng). Praktikkursen ges både termin 5 och termin 6. Studenten
ansvarar själv för att hitta praktikplats.
Termin 6
Första halvan av terminen kan den studerande välja mellan praktik och valbara
kurser. Terminen avslutas med ett examensarbete inom det valda huvudområdet.
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Period
1

År 1

HT

Sociologi: Planeringens
förutsättningar – introduktion till
sociologi, 7,5 hp

2

Samhällsgeografi: Planeringens
förutsättningar 2–Globala
utmaningar: resurser, miljö,
näringsliv, 7,5 hp

Sociologi: Samhällsbyggande och
integration, 7,5 hp

3

Samhällsgeografi: Planeringens
förutsättningar 3–
Landskapsförändringar,
urbanisering och samhällets
geografi, 7,5 hp

GIS i urban och regional
planering: en introduktion, 7,5 hp

4

Planeringens grunder, 7,5 hp

GIS i urban och regional
planering: fortsättningskurs,
7,5 hp

1

Planeringsteori, 7,5 hp

Hållbar utveckling,7,5 hp

2

Regional utveckling och
planering, 7,5 hp

Urban analys med
metodtillämpningar, 15 hp

3

Val mellan Kön, klass etnicitet
eller Organisationer och
sociologisk omvärldsanalys, 15 hp

År 2

Projektarbete, 7,5 hp

4

År 3

VT

Samhällsgeografi: Planeringens
förutsättningar 1– introduktion till
samhällsgeografi, 7,5 hp

1
2
3
4

Valbara kurser vid LU/ andra
lärosäten i Sverige/utlandsstudier,
praktik (endast 15 hp), 30 hp*.

Praktik eller valbara kurser,
15 hp*
Examensarbete –
Kandidatuppsats, 15 hp

* Studenter som väljer sociologi som huvudområde måste läsa 15 högskolepoäng

valbara kurser inom huvudområde sociologi under termin 5 eller 6.
E Examen
Utbildningen leder till en av följande examina:
- Filosofie kandidatexamen i samhällsplanering, huvudområde samhällsgeografi /
Degree of Bachelor of Science in Urban and Regional Planning, major Human
Geography
- Filosofie kandidatexamen i samhällsplanering, huvudområde sociologi / Degree of
Bachelor of Science in Urban and Regional Planning, major Sociology
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F Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik
1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A52)

