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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2009-10-02 och senast
reviderad 2018-03-16 av Institutionen för ekonomi och samhälle. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2018-03-16, höstterminen 2018.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle

 
Inplacering
Kursen är en grundkurs i kulturgeografi. Den kan läsas som fristående kurs och ingår
även som valfri profilering i Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram samt Guide:
upplevelser, kommunikation och kulturarv. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
(S1SML), 2) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SMI) och 3) Guide:
upplevelser, kommunikation och kulturarv (H1GUI)

 
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

Redogöra översiktligt för kulturgeografins ämnesteoretiska grunder. 
Kritiskt  granska och värdera betydelsen av fysisk planering för att hantera
miljöproblem och frågor som rör hushållning av mark och vatten. 
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Huvudområde Fördjupning

Kulturgeografi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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Redogöra för och kritiskt granska geografiska aspekter av ekonomisk utveckling,
samt sambandet mellan olika skalor. Speciellt med fokus
på resursfördelningsproblem, internationella produktionssystem samt globala
handelsmönster. 
Visa grundläggande förståelse för samhällets rumsliga organisation utifrån fysiska,
ekonomiska och sociala processer, speciellt med fokus på urbanisering och
befolkningsförändringar. 
Tillämpa olika geografiska metoder. 
Visa förståelse för samhällets mål för hållbar utveckling, samt de målkonflikter och
intresseavvägningar som detta perspektiv medför. 
Lärandemål specifikt för Handelshögskolans programstudenter: "Att identifiera,
illustrera och problematisera globalt och lokalt arbete med ansvarstagande, etik
och uppföljning relaterat till miljömässiga, sociala samt ekonomiska
hållbarhetsfrågor" (I alla Handelshögskolans programutbildningar ingår från HT13
programgemensamma obligatoriska hållbarhetsdagar). Den student som inte
närvarar på den obligatoriska hållbarhetsdagen behöver göra en
kompletteringsuppgift för att bli godkänd på kursen. 

 
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
Kursen består av fyra delkurser. 
Delkurs 1. Kulturgeografiska grunder (7,5 hp) 
Delkursen ger en introduktion till kulturgeografins grundläggande begrepp och ämnets
karaktär. Dessutom introduceras geografiska metoder genom praktiska övningar i fält. 
Delkurs 2. Miljö och fysisk planering (7,5 hp) 
Delkursen behandlar miljöfrågor och planering ur ett geografiskt perspektiv. Såväl
flöden av ämnen som användningen av mark och vatten behandlas. Fokus ligger på
samhällets miljöarbete på olika nivåer samt på planering och resurshushållning.
Metoder för fysisk planering och miljöplanering introduceras. I delkursen ingår
praktiska övningar som kopplar samman komplexa frågeställningar med aktuella
problem. 
Delkurs 3. Global ekonomi och lokal utveckling (7,5 hp) 
Delkursen introducerar ekonomi som centralt begrepp för att problematisera geografisk
fördelning av resurser, välstånd och konsumtion. Fokus ligger på hur ekonomiska
relationer kopplar samman skalnivåer, från den globala till den lokala, i olika delar av
världen. Inom delkursen behandlas samhällsomvandling utifrån sektoriella kategorier
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såsom jordbruk, industri och tjänster. Särskilt uppmärksammas frågor kring globala
handelsflöden, regional och lokal utveckling. 
Delkurs 4. Befolkning, migration och städer (7,5 hp) 
Delkursen behandlar städers framväxt, bebyggelseutveckling, stadens struktur och
markanvändning. Fokus ligger på människans roll, exempelvis genom att
problematisera kategorier såsom genus, klass och etnicitet. Viktiga begrepp är
befolkning, rörlighet, migration och segregering. 

 

 
Former för undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar, seminarier och
exkursioner.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Lärandemål 1 examineras genom grupparbete och skriftlig tentamen. 
Lärandemål 2 och 6 examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig rapport och muntlig
presentation. 
Lärandemål 3 examineras genom skriftlig tentamen, och skriftlig rapport. 
Lärandemål 4 examineras genom skriftlig tentamen, och skriftlig rapport. 
Lärandemål 5 examineras genom skriftliga rapporter. 
För examination via skriftliga rapporter i lärandemål 1-6 krävs inlämning och i
förekommande fall obligatorisk närvaro vid seminarier. Den student som inte närvarar
vid obligatoriska seminarier eller lämnar in skriftliga rapporter inom föreskriven tid
måste göra kompletteringsuppgifter för att bli godkänd på kursen. 
Lärandemål 7 examineras genom deltagande i obligatorisk utbildningsdag med fokus på
hållbar utveckling samt inlämningsuppgift. Den student som inte närvarar på den
obligatoriska hållbarhetsdagen behöver göra en kompletteringsuppgift för att bli
godkänd på kursen. 
 
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
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uppläggning. 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget G krävs G på samtliga lärandemål. Det innebär minst 50% av poängen på
samtliga skriftliga tentamina och samtliga skriftliga rapporter. För betyget VG krävs
utöver det som krävs för G att man har VG på 75% av de examinerande moment där
VG är möjligt att uppnå. 

 
Kursvärdering
Kursen skall utvärderas efter avslutad kurs. Resultaten skall tas tillvara vid planeringen
av påföljande kurstillfälle och redovisas i samband med detta. 

 
Övrigt
Jämlikhetsaspekten skall beaktas i innehåll, litteratur och utvärdering. Internationella
förhållanden skall beaktas i innehåll och litteratur. 
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