FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

EGG201 Ekonomisk geografi fortsättningskurs: Regional tillväxt,
innovation och territoriell integration, 30 högskolepoäng
Economic Geography, Intermediate Level: Regional Growth, Innovation and
Territorial Integration, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska institutionen 2019-06-07 att gälla från
och med 2020-01-20, vårterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
Inplacering

Kursen är en fortsättningskurs. 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

Genomgången grundkurs EGG101 Ekonomisk geografi, 30 hp eller motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
1. beskriva de viktigare särdragen i det europeiska näringslivet och dess övergripande
lokaliseringsmönster,
2. redogöra för den teoretiska utgångspunkten för den ekonomiska integrationen i
Europa och dess regioner, samt översiktligt redogöra för den europeiska
integrationsprocessen och de ekonomgeografiska utfallen av denna,
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3. beskriva, diskutera och jämföra centrala begrepp och teorier inom den regionala
innovations- och klusterlitteraturen, samt kunna kritiskt diskutera dessa,
4. beskriva och förklara de grundläggande dragen i Asiens ekonomisk-geografiska
struktur och utveckling,
5. tillämpa kursens innehåll och kritiskt bearbeta detta genom att självständigt
genomföra ett vetenskapligt uppsatsarbete i ekonomisk geografi.
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till kursens lärandemål.
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2+3+4

Färdighet och förmåga

2+4

Värderingsförmåga och förhållningssätt

3+5

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser på vardera 7,5 högskolepoäng.

Delkurser
1. Europas ekonomiska geografi (Economic Geography of Europe), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
Delkursen syftar till att ge en bred beskrivning och analys av de ekonomiskgeografiska och geopolitiska förutsättningarna i dagens Europa, på supranationell,
nationell och regional nivå. Fokus kommer att ligga på medlemsländerna i
Europeiska Unionen (EU), medlemmar av EES/EES och EFTA, samt EU:s
kandidatländer och deras regioner. Den institutionella och ekonomiska strukturen
i EU kommer att beskrivas, i synnerhet processen för att skapa den europeiska inre
marknaden, inklusive t.ex. minskning av fysiska, tekniska, fiskala och kognitiva
barriärer mellan medlemsstaterna. EU:s politik kommer att diskuteras, med fokus
på EU:s strukturpolitik som syftar till att ta bort de ekonomiska, sociala och
regionala skillnaderna i Europa.
Former för bedömning
Lärandemål 1 och 2 examineras genom skriftlig tentamen.
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Betyg
På delkursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och
Underkänd (U).

2.

Regionala innovationssystem, kluster och regional politik (Regional innovation
systems, clusters and regional policy), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
I momentet introduceras centrala begrepp, teorier och forskningsresultat om
regionala innovationssystem, kluster och regional utvecklingspolitik. Genom
grupparbete där centrala begrepp och teorier från dessa litteraturer tillämpas
appliceras på analysen av en fritt vald region i Europa, innefattar momentet en
praktisk tillämpning av ekonomisk-geografiska frågeställningar, teoretiska
utgångspunkter och tillvägagångssätt.
Former för bedömning
Lärandemål 3 examineras genom fullgörande av grupparbete och deltagande i
obligatoriskt seminarium där grupparbetena presenteras och diskuteras, samt
fullgörande av en individuell skriftlig uppgift och deltagande i obligatoriskt
seminarium där de individuella uppgifterna presenteras och diskuteras. Ett
grupparbete som inte når upp till betyget godkänd kan antingen justeras eller
bedömas vara av sådan kvalitet att ett helt nytt arbete måste skrivas. Justeringar
kan endast göras för att nå betyget Godkänd (G), inte till betyget Väl Godkänd
(VG). Om ett grupparbete behöver justeras, enligt ovan, skall den lämnas till
förnyad bedömning senast två månader efter kursens slut. Om justering inte
inkommit eller om uppsatsen fortfarande inte når upp till godkänt betyg,
underkänns arbetet. För studenter som inte kunnat närvara vid ordinarie tillfälle
med muntliga presentationer arrangeras uppsamlingstillfälle.
Betyg
På delkursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och
Underkänd (U).
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3.

Asiens ekonomiska geografi (Economic Geography of Asia), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
De studerade regionerna omfattar de östasiatiska länderna Japan, Korea och
Kina, och Indokina, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien och Filippinerna i
Sydöstasien, samt Indien, Pakistan och Sri Lanka i Sydasien. I inledningen
beskrivs och undersöks de fysisk-geografiska förutsättningarna, med betoning på
geografiskt avstånd och läge, klimat, landformer, jordmån mm. Vidare läggs stor
tonvikt vid beskrivningen och förståelsen av de historiska, religiösa, politiska och
kulturella faktorer som på olika sätt varit betydelsefulla för att förstå dagens
situation. Befolkningens storlek, tillväxt, geografiska spridning och
ålderssammansättning beskrivs. Jordbrukets förutsättningar och
produktionsinriktning belyses, liksom enskilda ekonomiers och regioners förmåga
att upprätthålla en tillräcklig livsmedelsförsörjning. Strukturomvandlingen i form
av mekanisering och rationalisering inom jordbrukssektorn beskrivs. En viktig del
av kursen består i beskrivningen av enskilda länders industrialiseringsprocess, och
vilka olika strategier för industrialisering som kan urskiljas i regionen. Enskilda
länders näringsstruktur diskuteras närmare och jämförs över tiden. Frågor kring
regional obalans, teknologipolitik, regional ekonomisk integration berörs också,
liksom miljömässiga och sociala frågor i de berörda regionerna.
Former för bedömning
Lärandemål 4 examineras genom skriftlig tentamen.
Betyg
På delkursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och
Underkänd (U).

4.

Självständigt uppsatsarbete (Term paper), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
I denna delkurs genomförs ett självständigt uppsatsarbete kring ett fritt valt
ekonomisk-geografiskt problemområde. Momentet innebär praktisk tillämpning
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av ekonomiskgeografiska frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och
tillvägagångssätt där grundläggande metoder i vetenskapligt skrivande, ex
källkritik och referenssystem, introduceras.
Former för bedömning
Lärandemål 5 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.
Betyg
På delkursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och
Underkänd (U).

Former för undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kursens seminarier är obligatoriska.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Former för bedömning

Se respektive delkurs under "Innehåll".

Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen 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 student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
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minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänt krävs att samtliga delkurser är godkända. För betyget Väl
Godkänd krävs väl godkänt på minst tre delkurser och lägst godkänt på resterande
delkurs.
Kursvärdering

Kursvärdering sker anonymt digitalt via kursens hemsida alternativt via skriftlig enkät
som delas ut i anslutning till det sista schemalagda lektionstillfället för respektive
delkurs och/eller i anslutning till tentamen.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas till de studenter
som ska påbörja kursen.
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