
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2009-10-02 och senast
reviderad 2019-06-17 av Institutionen för ekonomi och samhälle. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2020-01-20, vårterminen 2020.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle

 
Inplacering
De kulturgeografiska kurserna kan läsas som fristående kurser och utgör då inslag i en
individuell studiegång för kandidatexamen. Kursen ingår även som valfri profilering i
Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram och Guide: upplevelser, kommunikation och
kulturarv. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
(S1SMI) och 2) Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv (H1GUI)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången grundkurs i kulturgeografi (KGG101) varav
minst 50% med betyget lägst godkänd. 

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande: 
- Kunna visa grundläggande kunskap om samhällets infrastrukturplanering med
inriktning mot transporter och kommunikation samt kunna värdera denna i en
jämförande analys mellan Sverige och andra europeiska länder. 
- Kunna redogöra för, och kritiskt förhålla sig till, olika perspektiv på vad utveckling är
eller borde vara, liksom olika drivkrafter som samverkar och formar
utvecklingsprocesser i Globala Syd. Samt kunna redogöra för, och kritiskt förhålla sig
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till, de resurser, aktörer och strukturer som är mest centrala för att forma
förutsättningarna för människors försörjning och livsvillkor i det Globala Syd. 
- Kunna redogöra för sambanden mellan politik och geografi på olika geografiska
nivåer och hur dessa samband påverkat framväxten av den nutida politiska geografin i
världen, samt att kunna problematisera dessa samband utifrån konkreta exempel. 
- 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. 

 
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 följande moment, vart och ett omfattande 7.5 högskolepoäng. 
Delkurs 1: Infrastruktur, transporter och kommunikation 
Delkursen tar sin utgångspunkt i hur samhällets infrastrukturförsörjning inriktad mot
transporter och kommunikation har utvecklats och kommer att utvecklas. Perspektivet
är såväl nationellt som internationellt - främst europeiskt. Frågor som behandlas är
bland annat: (i) Vad är transporter och transportinfrastruktur?; (ii) Hur har dessa
utvecklats i ett nationellt och internationellt (främst europeiskt) perspektiv och vad
betyder de för samhällsekonomins utveckling?; (iii) Hur viktiga är infrastruktur och
transporter som utvecklingsfaktorer i samhället? 
Delkurs 2: Nord-sydrelationer och utveckling i Globala Syd 
Delkursen behandlar frågor om vad utveckling är liksom skillnader i
utvecklingserfarenheter mellan olika länder, mellan stad och landsbygd, samt mellan
olika samhällsgrupper i det Globala Syd. Fokus är på människors
försörjningssituationer i olika lokala kontexter, även om det lokala också måste förstås
mot bakgrund av globala och nationella processer, och relationer mellan aktörer på
olika skalor. Begrepp som utveckling, genus och ”livelihoods” problematiseras. 
Delkurs 3: Politisk geografi: geopolitik och territorialitet 
Delkursen fokuserar sambanden mellan politik och geografi. Utgångspunkten tas i ett
historiskt perspektiv på dessa samband i en global kontext. Den globala skalan
kompletteras därefter genom att fokusera nationalstaten, lokal politik, samt politik
baserad i identiteter. De teoretiska resonemangen om makt och politik kopplade till
geografi exemplifieras genom fall av motsättningar eller konflikter i världen
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Delkurs 4: Geografisk informationshantering (GIS) och forskningsmetodik 
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. En viktig del av delkursen
utgörs av ett kritiskt förhållningssätt där GIS sätts i ett bredare
forskningsmetodologiskt perspektiv. 

 

 
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

 
Former för bedömning
Tentamen anordnas i slutet av varje delkurs och/eller under kursens gång. Normalt är
tentamen skriftlig men andra examinationsformer förekommer. 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
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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