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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

Kunskap och förståelse
• för vad samhällsbyggnad och planering betyder, innefattar och beforskar
• kring yrkesroller över tid inom samhällsbyggnadsprocessen
• för hållbarhet som teoretisk grund för samhällsbyggnad och planering

 
Färdighet och förmåga
• att planera och genomföra en undersökande studie samt presentera den i muntlig 

och skriftlig form
• att granska och analysera vetenskapligt inriktade texter inom samhällsbyggnad och 

planering
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• till vad akademiska studier innebär generellt och inom samhällsbyggnad specifikt
• till AIL som genomsyrande koncept för utbildningen och högskolan

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig reflektion utifrån aktivt deltagande i seminarium och gästföreläsningar.
Gruppvis skriftlig rapport med muntlig presentation.
Aktivt deltagande i litteraturseminarium.

Kursens innehåll
Kursen behandlar en introduktion till vad högre studier innebär, med en bred bas av 
studieteknik, presentationsteknik, skrivteknik, litteratursökning och vad olika termer och 
begrepp innebär. Akademiskt förhållningssätt, etik, moral och plagiering diksuteras också, 
och studenterna får öva på att arbeta enskilt och i grupp. Kursen ger också en introduktion 
till vad forskning är och studenten får möta och läsa vetenskaplig texter och diskutera med 
forskare kring deras praktik.
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Introducera och öva akademiskt skrivande med korrekt referenshantering.
AIL som pedagogiskt koncept introduceras, så även hållbarhet som teoretisk grund för 
utbildningen.
Vidare ges en bred introduktion till ämnena samhällsbyggnad och samhällsplanering samt 
dess olika inriktningar som programmet erbjuder och fördjupar. Olika samhälleliga 
perspektiv diskuteras där studenterna får lära känna både sin framtida yrkesmässiga praktik. 
Olika utgångar för utbildningen presenteras och vilken typ av yrken de kan leda till. 
Studenterna för möta representanter ur branchen för dialog och intervju.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
ILS100

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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