INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD

KUA500

Hållbar förvaltning av kulturlandskap, 15 högskolepoäng

Sustainable Management of Cultural Landscapes, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Programrådet för kulturvård 2017-09-27 och senast
reviderad 2019-06-07 av Institutionen för kulturvård. Den reviderade kursplanen gäller
från och med 2019-08-30, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvård
Inplacering

Kursen är valbar inom masterprogrammet i kulturvård. Den kan också läsas som
fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i kulturvård (N2KUV)
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvård

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har grundläggande behörighet för att
antas till studier på avancerad nivå i kulturvård eller i angränsande ämne av relevans för
kulturlandskapsstudier.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
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• redogöra för de sociala och kulturella processer som leder till att något definieras
som ett specifikt kulturlandskap, och hur olika tolkningar av landskapets
egenskaper påverkar den fortsatta hanteringen,
• diskutera hur skilda samhällspraktikers och brukargruppers föreställningar om
kulturlandskap genererar möjligheter och problem för regional utveckling,
Färdigheter och förmåga

• självständigt utföra analys av kulturlandskapsinnehållet och identifiera behov av
restaurerings- respektive utvecklingsåtgärder,
• tillämpa kulturella ekosystemtjänster som ett mål i planering av kulturlandskapets
hantering,
• utföra analys av skilda grupperingars intressen i landskapet inom ramen för
strategisk landskapsplanering
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• förklara och motivera behov av skydds- och restaureringsåtgärder samt
utvecklingsinsatser för ett visst landskapsavsnitt,
• värdera kulturlandskapens kultur- och naturresurser för lokal och regional
utveckling med hänsyn till skilda intressen, skyddsmotiv respektive
utvecklingsbehov
Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även kursens huvudsakliga
fokus.
Innehåll

Kursens syfte är att ge djupare insikter och färdigheter i landskapsvård i ett brett
kulturvårdande perspektiv, kopplade till strategier för regional och lokal utveckling
inom ramen för landskapsplanering. Kursen behandlar hur resursinventering och
landskapsdokumentation ska kunna användas inom landskapsvård och planering av
infrastrukturutveckling och användning av kultur- och naturresurser. Studenten får
också fördjupa sina kunskaper inom tolkning och dokumentation av miljöer med
datorstödda metoder.
Kursen riktar också ett särskilt fokus mot det arbete som pågår inom ramen för
Europeiska landskapskonventionen och framväxten av landskapsobservatorier.
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Former för undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och fältarbete.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Former för bedömning

Studenten examineras genom
Provmoment 1: Seminarium på kurslitteraturen, 4 hp
Provmoment 2: Seminarium, fältarbetets resultat (grupp), 5hp
Provmoment 3: Inlämningsuppgift som ventileras och diskuteras
genom kamratgranskning, 6hp
Särskilda instruktioner för de skilda provmomenten redovisas i Kursguiden liksom
under vilken tid bedömningen av de olika provmomenten sker.
Om särskilda skäl finns kan examinator medge annan examinationsform än vad som
anges i provmomenten.
För att uppnå godkänt betyg på kursen eller enskilt provmoment kan
kompletteringsuppgift erbjudas efter bedömning och beslut av examinator.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment och önskar
byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas
skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl
däremot.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyg på provmoment och kurs ges enligt följande:
Provmoment 1: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Provmoment 2: Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Provmoment 3: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Godkänd kurs: Godkänd (G) på provmoment 1 - 3.
Väl Godkänd kurs: Godkänd (G) på provmoment 2, Väl godkänd (VG) på
provmoment 1 och 3.
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Kursvärdering

Resultatet av kursutvärderingen och förslag till eventuella förändringar i kursens
upplägg arkiveras och ska finnas tillgänglig på institutionen inom rimlig tid efter
kursavslutning och ska förmedlas till kommande studenter nästa gång kursen ges.

Övrigt

Kostnader: Studenten svarar själv för kostnader för litteratur m.m., liksom extra
kostnader som kan tillkomma i samband med studiebesök (se Kursguiden).
Arbetsmiljö: Riskidentifiering och Arbetsmiljöverkets tillämpliga AFS framgår av
Kursguiden. Läs mer: http://medarbetarportalen.gu.se/arbetsmiljohandboken
Miljö och hållbar utveckling: Göteborgs universitets miljöledningssystem är certifierat
enligt ISO 14001 och EMAS. Det innebär att vi på institutionen och fakulteten arbetar
med miljöfrågor på ett strukturerat och långsiktigt sätt. Varje år genomförs både intern
och extern miljörevision av universitetets verksamhet. Läs mer:
http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Policy
Kvalitetssäkring: Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med
gällande Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs
universitet.
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