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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen samt 60 hp i samhällsvetenskapligt ämne eller i tvärvetenskapliga miljöstudier eller de 30
inledande hp på masterprogrammet Globalisering, miljö och social förändring samt Engelska B eller
motsvarande.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng
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Kursens innehåll

Kursen behandlar urbanisering och dess miljökonsekvenser på olika rumsliga skalor, samt människors
försörjningsstrategier och resursutnyttjande i snabbt växande och fattiga städer i syd. Ekonomiska och sociala
processer i städerna diskuteras, samt kopplingen till stadsplanering och urban politik. Kursens frågor
förankras empiriskt genom självständiga studentarbeten om valfria städer.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
- analysera komplexa fysiska, sociala och ekonomiska processer i städers resursanvändning och
miljöpåverkan.
- redogöra för och reflektera över olika perspektiv vad gäller urban utveckling, globalisering och människors
försörjningsstrategier samt hur dessa relaterar till varandra.
- analysera urbana planerings- och styrprocesser och strukturer kring infrastruktur och försörjning.
- reflektera över metoder och verktyg för att studera människors livsbetingelser och urbana miljöer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt övningar av laborativ karaktär.

Ett flertal inlämningsuppgifter och självständiga arbeten kommer att presenteras muntligt och/eller lämnas in
skriftligt under kursens gång. 

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

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 E på samtliga 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.

Övrigt

Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring och är valbar inom bl
a Masterprogram i kulturgeografi och Masterprogram i samhällsplanering.

Kurslitteratur

Kurslitteratur redovisas i bilaga.
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