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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för ekonomi och samhälle 2017-09-21 att gälla
från och med 2019-01-21, vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle
Inplacering

Kursen kan läsas som fristående kurs och utgör då inslag i en individuell studiegång för
kandidatexamen i kulturgeografi.
Huvudområde

Fördjupning

Kulturgeografi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i kulturgeografi eller motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

1. Redogöra för, jämföra och visa på skillnader och likheter mellan europeiska länders
system för rumslig planering
2. Förklara vilka principer som är viktiga vid jämförelser av nationella system för
rumslig planering
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Färdigheter och förmåga

3. Visa grundläggande färdighet i att tillämpa teoretiska begrepp vid jämförande studier
av nationella system för rumslig planering
4. Visa grundläggande färdighet i att förbereda och genomföra fältarbete utanför
Sverige.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

5. Kunna motivera val av metoder och teorier vid jämförelser av nationella system för
rumslig planering
6. Kritiskt granska och värdera information från olika nationella och internationella
aktörer inom rumslig planering.
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om och förmåga att jämföra och analysera rumslig
planering i olika geografiska kontexter. Kursens innehåll och lärandeformer byggs upp
runt en längre exkursion (7-10 dagar) till en europeisk stad. Inledningsvis tar kursen upp
hur olika planeringssystem har växt fram i Europa och hur detta påverkar hur planering
genomförs och vilka frågor och metoder som används. Detta följs av en förberedande
fas inför exkursionen där olika planeringsproblem i Göteborg och på exkursionsplatsen
identifieras.
Under exkursionen kommer möjlighet att ges till viss informationsinsamling varför
förberedelser hemma är av stor vikt. Kursen knyter samman teoretiska och
begreppsmässiga perspektiv från tidigare kurser inom kulturgeografi och applicerar
dessa i olika rumsliga kontexter genom exkursionen som geografisk metod.

Former för undervisning

Läraktiviteter på kursen är föreläsningar, litteraturstudier, övningar, seminarier,
grupparbete samt en exkursion. För studenter som väljer att inte åka på exkursion
ersätts denna aktivitet med litteraturstudier.
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Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursens lärandemål examineras genom
1) Skriftlig tentamen (lärandemål 1-2)
2) Muntlig och skriftlig presentation av jämförande analys av rumsliga
planeringsproblem (lärandemål 3-6)
Samtliga examinationer görs kontinuerligt under kursens gång.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Individuell skriftlig tentamen och inlämningar, som utgör det övervägande
exmaninerande momentet på kursen, bedöms med något av betygen Väl Godkänd
(VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Grupparbete bedöms med något av betygen
Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd (G) på kursen krävs att
samtliga moment är godkända. För betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs G på
grupparbetet samt VG på individuell inlämning.
Kursvärdering

Kursutvärdering görs vid kursens slut. Resultatet och eventuella förändringar i kursens
upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de
studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

Exkursionen innebär kostnader för resa och uppehälle vilka betalas av studenten.
Studenter kan välja att inte åka på exkursion och i så fall ersätts denna aktivitet med
litteraturstudier.
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