FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

EGG141 Ekonomisk geografi IV: Nordens ekonomiska geografi samt
självständig uppsats, 15 högskolepoäng
Economic Geography IV: The Economy of The Nordic Countries and Term Paper
Intermediate Level, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2009-12-07 och senast
reviderad 2017-11-29 av Företagsekonomiska institutionen. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2018-01-15, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
Inplacering

Kursen är en fortsättningskurs som bygger på tidigare inhämtade kunskaper om
ekonomisk-geografisk teori, metodik och empiri. Den kan läsas som fristående kurs och
utgör då inslag i en individuell studiegång för kandidatexamen.
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk geografi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser i ekonomisk geografi I, II och III sammanlagt 45 hp. Dispens kan
medges i vissa fall, efter beslut av kursansvarig/studierektor.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
1. beskriva de viktigare särdragen i det nordiska näringslivet och dess lokalisering,
med fördjupad beskrivning av svenska förhållanden,
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2. förklara hur lokala och regionala förutsättningar i Norden bidrar till att skapa
företags konkurrenskraft,
3. tillämpa kursens innehåll och kritiskt bearbeta detta genom att självständigt
genomföra ett mindre vetenskapligt uppsatsarbete i ekonomisk geografi.
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till kursens lärandemål.
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2

Färdighet och förmåga

3

Värderingsförmåga och förhållningssätt

3

Innehåll

Kursen består av två moment.
Delkurser
1. Nordens ekonomiska geografi (The Economy of The Nordic Countries), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
I momentet ges en bred översikt av Sveriges och övriga nordiska länders
näringslivsutveckling och näringslivets grundläggande lokaliseringsmönster.
Ekonomgeografisk teori används för att förklara mönstren. Tre perspektiv
konfronteras med varandra under momentets gång: branschperspektivet,
företagsperspektivet, och det regionala perspektivet. Samtidigt diskuteras på vilka
sätt statlig och lokal närings- och regionalpolitik påverkat den utvecklingen.
Momentet omfattar även en beskrivning av den nordiska industrins
omvärldsberoende i form av utrikeshandel. Genom en fördjupad träning i
källsökning, bearbetning och tillförlitlighetsbedömning ges studenten träning att
samla in, bearbeta och presentera regional statistik.
2.

Självständigt uppsatsarbete (Term paper), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
I detta delmoment genomförs ett självständigt uppsatsarbete kring ett fritt valt
ekonomisk-geografiskt problemområde. Momentet innebär praktisk tillämpning
av ekonomiskgeografiska frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och
tillvägagångssätt där grundläggande metoder i vetenskapligt skrivande, ex
källkritik och referenssystem, introduceras.
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Former för undervisning

Föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Former för bedömning

Första delkursen (lärandemål 1+2) examineras genom skriftliga gruppuppgifter, muntlig
redovisning av dessa, samt individuell hemtentamen. Närvaro vid seminarier med
muntlig redovisning är obligatorisk.
För studenter som inte kunnat närvara vid ordinarie tillfälle med muntliga
presentationer arrangeras uppsamlingstillfälle.
Andra delkursen (lärandemål 3) examineras genom fullgörande av individuellt
uppsatsarbete samt deltagande i obligatoriskt seminarium, där dels den egna uppsatsen
läggs fram, dels andras uppsatser presenteras och granskas. Opposition sker mellan
studenter. Student som framlägger sin uppsats till icke-ordinarie examination dit inga
andra uppsatser lämnats in, utför en skriftlig opposition på tidigare inlämnat arbete.
Ett uppsatsarbete som inte når upp till betyget godkänd kan antingen justeras eller
bedömas vara av sådan kvalitet att en helt ny uppsats måste skrivas. Justeringar kan
endast göras för att nå betyget Godkänd (G), inte till betyget Väl Godkänd (VG). En
justerad uppsats ska inte seminariebehandlas på nytt. Om en uppsats behöver justeras,
enligt ovan, skall den lämnas till förnyad bedömning senast två månader efter
uppsatskursens slut. Om justering inte inkommit eller om uppsatsen fortfarande inte når
upp till godkänt betyg, underkänns uppsatsen.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
(HF 6 kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig institution.
I de fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyg på de enskilda delkurserna samt på hela kursen ges enligt en tregradig skala:
Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Samtliga examinationsmoment
skall vara godkända för erhållande av godkänt slutbetyg. För väl godkänd på delkurs 1
krävs dessutom väl godkänd på minst en skriftlig gruppuppgift, och 75% av maximal
poäng på hemtentamen. För väl godkänd på delkurs 2 krävs väl godkänd på det
självständiga arbetet. För väl godkänd på kursen krävs väl godkänd i både delkurs 1
och delkurs 2.
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Kursvärdering

Efter avslutad kurs utvärderas kursen. Kursvärderingarna följs upp och tillmäts
betydelse i kursens fortsatta utveckling.
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