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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kulturgeografi I, GN, 30 hp, eller motsvarande.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

1001 Migration och globala processer - introduktion 1.5

1002 Migration och globala processer 6

2001 Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv - introduktion 1.5

2002 Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv 6

3001 Ekonomisk-geografiska begrepp 1.5

3002 Ekonomisk geografi 6

4001 Uppsats i kulturgeografi 7.5

Kursens innehåll

Kursen består av följande moment: 
1. Migration och globala processer, 7,5 hp
2. Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
2. Ekonomisk geografi, 7,5 hp
3. Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp.

Kursen examineras i följande delar:
Migration och globala processer - introduktion, 1,5 hp
Migration och globala processer, 6 hp
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv - introduktion, 1,5 hp
Miljöutmaningar i ett samhällsperspentiv, 6 hp
Ekonomisk-geografiska begrepp, 1,5 hp
Ekonomisk geografi, 6 hp
Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp

1. Migration och globala processer
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I en globaliserad värld ökar rörligheten mellan och inom länder. Internationell migration och urbanisering är
viktiga delar av denna process. Kursen belyser processer som driver och påverkar rörlighet mellan landsbygd
och stad samt migration mellan länder, i såväl det globala nord som i det globala syd. Den behandlar även
konsekvenserna av denna ökade rörlighet i exempelvis boendesegregation och segmenterade arbetsmarknader
samt migranters möjligheter och egna strategier. Kursen behandlar vidare hur globala krafter formar urbana
och rurala platser i olika delar av världen, samt hur både städer och landsbygder är globalt förankrade. Kursen
har ett internationellt perspektiv och problematiserar gränsdragningen mellan stad och land, nord och syd och
det lokala och det globala.

2. Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv
Kursen behandlar aktuella miljöfrågor - globala och lokala - och teorier om miljö och samhälle med fokus på
politisk ekologi och kulturgeografiska perspektiv. Viktiga teman som tas upp är den politiska och ekonomiska
maktens ansvar, betydelsen av lokal kunskap och deltagande i förändringsprocesser, den diskursiva makten
över miljöfrågor (hur, varför och av vem formuleras ett miljöproblem, vad innebär hållbar utveckling?) samt
naturvårdsfrågor som t ex bevarande av biologisk mångfald. Exempel från landsbygd och städer i Sverige,
Europa och Afrika diskuteras.

3. Ekonomisk geografi
Kursen behandlar globaliseringen och hur den orsakar ojämn geografisk utveckling och en rumslig och social
polarisering. Ekonomiska strukturomvandlingsfrågor behandlas och hur detta innebär att stora transnationella
företag utvecklas och att små företag etableras. Perspektivet är brett samhällsvetenskapligt och diskuterar
relationer mellan ekonomiska, politiska och sociala processer. 

4. Uppsats i kulturgeografi
Uppsats i kulturgeografi består av ett självständigt arbete samt föreläsningar och seminarier som förberedelser
för uppsatsarbetet. Kursen avslutas med en kritisk granskning av en uppsats samt försvar av den egna
uppsatsen.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

1. Migration och globala processer
Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
- definiera och förklara centrala begrepp inom migrationsforskning, samt relatera begreppen till globala
migrationsflöden.
- beskriva och ge exempel på politisering och reglering av internationella migrationsflöden.
- beskriva och ge exempel på hur migration formar urbana och rurala platser i olika delar av världen, samt hur
både städer och landsbygder är globalt förankrade.
- tillämpa kunskaper om migration och globala processer i relation till ett konkret exempel.

2. Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv
- definiera och förklara centrala begrepp med relevans för samhällsvetenskapliga miljöfrågor. 
- identifiera olika perspektiv på miljöfrågor och miljöproblem.
- beskriva och ge exempel på miljöutmaningar och hur de kan förstås och studeras i ett samhällsperspektiv
med utgångspunkt i aktuell forskning.
- visa förmåga att självständigt och i grupp värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning inom kursens ämnesområde.
- kritiskt diskutera miljöutmaningar utifrån konkreta exempel, samt identifiera behov av ytterligare kunskap.

3. Ekonomisk geografi
- redogöra för begrepp, geografiska mönster och omvandlingsprocesser inom det ekonomisk geografiska
fältet.
- diskutera och reflektera över aktuella samhälls- och forskningsfrågor samt metoder inom fältet för
ekonomisk geografi.

4. Uppsats i kulturgeografi
- formulera en vetenskaplig problemställning med anknytning till behandlade frågor inom tidigare studier i
kulturgeografi och operationalisera denna i ett uppsatsarbete.
- tillämpa en undersöknings- och analysmetod och att följa en korrekt akribi.
- granska andras uppsatsarbeten enligt de krav som ställs för uppsatser inom denna kurs.
- i alla situationer identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbeten
utifrån ett sådant normsystem.

Undervisning
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Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, fältarbeten, projektarbeten, exkursioner,
grupparbeten, PM-arbete, laborationer samt handledning.

Obligatorisk undervisning förekommer. Vid frånvaro från obligatorisk undervisning kan möjlighet ges att
göra en ersättningsuppgift, efter beslut av kursansvarig lärare.      

Antalet handledningstimmar per uppsats är 7,5, varav 3 timmar är kontakttid.

Rätten till handledning gäller den termin som kursen påbörjas eller då studenten första gången registrerades
på kursen, om inte annat överenskommits. 

Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat uppsatsarbetet, kan ansöka om
förlängd handledningstid. Ansökan ställs till studierektor.

Vid särskilda omständigheter har studenten rätt att byta handledare. Begäran om detta, med motivering, ställs
till studierektor.

Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom kunskapskontroll av de förväntade studieresultaten. 
Examination sker genom skriftliga eller muntliga prov. Hur examination av enskilda kursdelar genomförs
meddelas vid kursstart.

b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräcklig
F = Helt otillräckligt

F och Fx är underkända betyg och det krävs i båda fallen omexamination.

c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. 

d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget G på proven Migration och globala processer -
introduktion, 1,5 hp, Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv - introduktion, 1,5 hp, samt
Ekonomiskgeografiska begrepp, 1,5 hp, samt lägst betyget E på samtliga övriga prov.

e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå betyget lägst E. Studerande som fått lägst betyget E på prov
får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

f. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att tre gånger under
en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
punkten kunskapskontroll och examination ovan.

Begränsningar

Kursen får inte tas med i en examen tillsammans med kurserna Befolkning, utveckling och globalisering, 15
hp (KG1205), Ekonomisk geografi, 7,5 hp (KG1211), Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp (KG2202),
Kulturgeografi II, 30 hp (KG2201)(KG2205), Migration och globala processer, 7,5 hp (KG2209),
Miljöutmaningar ur ett samhällsperspektiv, 7,5 hp (KG2210), Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp
(GE1013). Kursen överlappar innehållsmässigt med Hållbar samhällsutveckling, 60 hp (GE1015), till en
omfattning av 4 hp, och med Ekonomiska och urbana geografier, 15 hp (KG1204), till en omfattning av 7,5
hp.

Kurslitteratur

Kurslitteratur redivisas i bilaga.
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