
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 2020-01-19, 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. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
(S1SMI)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 90 hp kurser på grundnivå varav minst 60 hp i
kulturgeografi inkluderat 7,5 hp GIS. 

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande: 
a) vara väl förtrogen med och ha insikt om geografins idéhistoriska utveckling.
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b) vara väl förtrogen med, ha insikt om samt kritiskt kunna bedöma olika
vetenskapsuppfattningar. 
c) visa insikt om dels hur samhällsutvecklingen under olika tidsepoker har påverkat
geografiämnets utveckling, samt dels ha insikt om kunskapens roll i samhället i stort och
människors ansvar för dess användning och därvid vara väl förtrogen med etiska krav
och aspekter på forskningen. 
d) vara väl bevandrad i kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga metoder
samt ha färdighet i att tillämpa dessa praktiskt. 
e) ha kunskap om samt förmåga att utifrån olika vetenskapsteoretiska angreppssätt lösa
samhällsvetenskapliga problem. 
f) ha fördjupad kunskap inom ett självständigt valt kulturgeografiskt delområde med
fokus på miljö och hållbar utveckling. 
g) ha god färdighet i akademiskt skrivande 
h) självständigt kunna planera, genomföra samt redovisa en mer omfattande studie från
det kulturgeografiska problemområdet samt därvid kunna tillämpa
samhällsvetenskapliga metoder; viktigt i detta sammanhang är att studenten visar
förmåga att kritiskt tolka information, identifiera problemställningar, genomföra
arbetet inom vissa bestämda tidsramar samt visar förmåga att presentera arbetet på ett
vetenskapligt relevant sätt. 
i) i form av en oppositionsuppgift kunna genomföra en kritisk analys och diskussion
rörande ett kulturgeografiskt arbete. 
För studenter som läser något av handelshögsklans program gäller även: 
j) visa förmåga att tillsammans med personer med olika utbildningsbakgrund formulera
frågeställningar som syftar till att hantera/lösa hållbarhetsutmaningar. 

 
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
Delkurs 1. Idéhistoria, teori och metod (7,5 högskolepoäng) 
Delkursen omfattar två delmoment, i) Idéhistora (3,5 hp) och ii) Metod (4 hp).
Delkursen inleds med ett moment som behandlar geografins idéhistoria och utveckling
som vetenskap, dess uppdelning på olika inriktningar samt olika teoretiska perspektiv
och forskningsinriktningar. I ett andra delmoment behandlas kvalitativa och
kvantitativa metoder, samt uppsats- och forskningsmetodik. (Delkursen svarar mot
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lärandemål a) t o m e)) 
  
Delkurs 2. Kulturgeografisk Specialisering - Människa, Plats, Miljö (7,5 högskolepoäng) 
Delkursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom området
kulturgeografi och hållbar utveckling. Detta sker genom författande av en
kunskapsöversikt på basis av självständigt vald samt ett urval av obligatorisk litteratur.
Val av område sker i samråd med kursansvarig lärare och ska ansluta till något eller
flera av följande delområden/inriktningar definierade i vid mening: i) Miljö, landskap
och hållbar utveckling, ii) Hållbar urban mobilitet och iii) Politisk ekologi. Delkursen
syftar också till att utveckla den studerandes kunskaper i akademiskt skrivande.
(Delkursen svarar mot lärandemål f) och g)) 
För studenter inom SMIL-programmet är det nödvändigt att vald område ansluter till
frågor som rör miljö och hållbar utveckling 
  
Delkurs 3. Självständigt arbete och opposition (15 högskolepoäng)  
Delkursen syftar till att den studerande skall kunna planera, genomföra och presentera
ett vetenskapligt arbete. Den studerande kan välja att genomföra arbetet tillsammans
med annan studerande (max två personer per uppsats) eller ensam. Vidare ingår en
oppositionsuppgift samt deltagande i seminariebehandling av andra uppsatsarbeten.
(Delkursen svarar mot lärandemålen h) och i)). 

 

 
Former för undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner.
Deltagande är obligatoriskt i de fall detta anges. 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
Kursen omfattar en kombination av bedömningsformer. 
Delkurs 1 examineras genom två separata hemtentor som förläggs vid slutet av
respektive delmoment. Därutöver tillkommer även obligatoriska seminarier och
övningar i examinationen. 
Delkurs 2 examinationeras genom skriftlig inlämning av kunskapsöversikt samt aktivt
deltagande i obligatoriskt seminarium. Detta sker vid delkursens slut.
Kunskapsöversikten ska vara egenförfattad.
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Delkurs 3 examineras genom skriftlig inlämning av uppsats. Vidare ingår även en
oppositionsuppgift och obligatorisk närvaro vid uppsatsseminarier i examinationen.
Uppsatsen kan samförfattas med annan student (max 2 författare/uppsats). 
Studenter som uteblir från obligatoriska moment tilldelas kompletteringsuppgift 
Studenter som läser något av handelshögsklans program måste även genomföra ett
grupparbete i samband med Handelshögskolans hållbarhetsdag (alternativt en
kompletteringsuppgift för studenter som inte varit närvarande). 
Student som har underkänts två gånger i ett prov för viss kurs eller del av kurs har rätt
att begära att en annan examinator utses. 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Hemtentamen och skriftlig inlämning av kunskapsöversikt och uppsats samt
oppositionsuppgift bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och
Underkänd (U). Övriga examinationsformer bedöms med något av betygen Godkänd
(G) och Underkänd (U). 
För studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare
provtillfälle i nära anslutning härtill. 

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

 
Övrigt
  
Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med någon av fördjupningskurserna i
ekonomisk geografi, geografi, turismgeografi eller samhällsgeografi (KGG300). 
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