
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2009-03-26 och senast
reviderad 2021-06-10 av Institutionen för ekonomi och samhälle. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2022-01-17, vårterminen 2022.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle

 
Inplacering
Kursen kan ingå i följande program: 1) Europaprogrammet (S1EUR)

 
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten: 
- Kritiskt granska och värdera betydelsen av fysisk planering för att hantera
miljöproblem och frågor som rör hushållning av mark och vatten. 
- Kunna redogöra för, och kritiskt förhålla sig till, olika perspektiv på vad utveckling är
eller borde vara, liksom hur det bäst uppnås. Samt kunna redogöra för, och kritiskt
förhålla sig till EU och dess roll för de resurser, aktörer och strukturer som är mest
centrala för hushåll i det Globala Syd i deras försök att säkra sin försörjning och
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förbättra sina livsvillkor. 
- Visa en grundläggande förståelse för principerna bakom  geografisk
informationshantering och dess praktiska utförande i ett antal programvaror, samt
förmåga att kritiskt granska, planera och genomföra ett mindre GIS-projekt. 
- Kunna beskriva huvuddragen inom skandinaviska planeringstraditioner, samt visa
grundläggande färdigheter i att kunna analysera och problematisera hur
planeringstraditioner tar sig uttryck i praktisk samhällsplanering i en skandinavisk och
europeisk kontext och därmed bidra till att hantera olika hållbarhets-
/planeringsutmaningar i dagens samhälle. 

 
Innehåll

Delkurser

1. Miljö och fysisk planering (Environment and physical planning), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
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.

2. Nord-Sydrelationer och globala perspektiv (North-South relations and global
perspectives), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen behandlar frågor om vad utveckling är liksom skillnader i
utvecklingserfarenheter mellan olika länder, mellan stad och landsbygd, liksom
mellan olika samhällsgrupper, i det Globala Syd. Fokus är på människors
försörjningssituationer i olika lokala kontexter men det lokala förstås också mot
bakgrund av globala och nationella processer och aktörer. Begrepp som
utveckling, genus, och ’livelihoods’ problematiseras.

3. Geografiska informationssystem (GIS) 1 (Geographical Information Systems (GIS)
1), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen introducerar geografisk informationshantering (GIS) som metod.
Grundläggande begrepp och teorier behandlas liksom praktisk användning av
programvara för datainsamling, bearbetning, analys och presentation. Detta
appliceras på konkreta geografiska problem genom praktiska övningar. I de
datorbaserade övningarna får studenten träning i att praktiskt arbeta med utvalda
teorier, begrepp och metoder som introduceras i den första delen av kursen.
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Former för undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner. Deltagande i
seminarier och exkursioner är obligatoriskt. Lärare som examinerar moment äger dock,
om särskilda skäl föreligger, rätt att medge studerande befrielse helt eller delvis från
skyldigheten att delta i obligatorisk undervisning.  
Undervisningsspråk: svenska
En del av undervisningen och kurslitteraturen kan vara på engelska. 

 
Former för bedömning
Kursen examineras genom skriftlig tentamen/examination i slutet av varje delkurs samt
genom inlämning av övningsuppgifter. Deltagande i seminarier och exkursioner är
obligatoriskt. Lärare som sätter betyg äger dock, om särskilda skäl föreligger, medge
studerande befrielse helt eller delvis från skyldigheten att delta i obligatorisk
undervisning. 
Student som har underkänts två gånger i ett prov för viss kurs eller del av kurs har rätt
att hos institutionsstyrelsen begära att en annan examinator utses. 
  

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

 
Kursvärdering

Eftersom kursen är datorbaserad förutsätts grundläggande datorvana, och tillgång
till dator krävs.

4. Skandinaviska planeringstraditioner (Scandinavian Planning Traditions), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen introducerar olika skandinaviska planeringstraditioner och
användnings-områden, för att förstå deras roll i utvecklingen av - och processer i -
dagens fysiska planeringsverksamhet i Sverige, Danmark och Norge. Fysisk
planering avser offentlig planering av land och vatten, som på denna kurs kommer
att diskuteras genom att utforska olika planeringsperspektiv, utmaningar och
resultat från olika skandinaviska regioner och genom olika tematiska nedslag.
Kursen har en svensk utgångspunkt, men med utblickar till dansk, norsk och
europeisk planeringstradition.
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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. 
Kursen får inte inräknas i examen tillsammans med KGG210, KGG103, KGG202,
KGG203 och KGG204. 
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