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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:
• kunna planera ett projekt, lösa var för sig åtskilda frågor i logisk ordningsföljd, foga 

samma olika delar till en helhet (syntes) med en bestämd tidsfrist i samarbete med 
övriga projektmedlemmar

• visa fördjupad kunskap och förståelse för alternativa planlösningar samt metoder för 
plangenomförande

• ha förståelse för samband mellan planering och plangenomförande (teknik, ekonomi, 
organisation och fastighetsjuridik)

• visa kunskap och förståelse om kvalitativa och kvantitativa metoder och strategier 
för insamling och analys av data.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• planera, ansvara för och leda ett projekt samt kunna interagera med intressenter och 

grupper som berörs av projektet
• framställa utredningar inom plangenomförande (teknik, ekonomi, organisation och 

fastighetsjuridik)
• välja och implementera relevanta metoder för att förstå och analysera aktuella 

problem inom en given tidsram
• kommunicera (i dagliga interaktioner, presentationer och i form av projektrapport) 

mål, metoder, resultat och rekommendationer från projektet till olika målgrupper, 
inklusive offentliga medier

• tolka, analysera och kritiskt granska forskning baserad på kvantitativa såväl som 
kvalitativa metodansatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• värdera och förhålla sig till genomförandelösningar med avseende på ekologisk, 

social och ekonomiskt hållbar utveckling
• granska och värdera trovärdighet och tillförlitlighet i vetenskaplig produktion och 

kvalitativ och kvantitativ ansats samt reflektera över resultatens hållbarhet
• visa insikt om etiskt förhållningssätt vid planering av empirisk studie, datainsamling 

samt vid presentation av resultat.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
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KURSPLAN

Kurskod: SBT402

SBT201-Samhällsbyggnadsteknik 2 och
 SBT400-Samhällsbyggnadsteknik 3 och
 BAT100-Bygg- och anläggningsteknik och
 GEO203-Geomatik 3 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination sker genom individuella tidrapporter, enskilda bidrag till gemensam 
projektrapport, enskild fördjupningsrapport, samt presentationer enligt den gemensamma 
planen för projektet.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd

En separat dokumentation av kurslitteratur finns för kursen. Litteraturen är anpassad till det 
specifika projektet som väljs för kursen, och som ändras till varje år. Projektrapporter från 
tidigare kurser och andra sammanhang ingår.

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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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