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Beslut
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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

60 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller i geografi eller
30 hp i Kulturgeografi eller Samhällsplanering I-II, 60 hp, eller Grundkurs i samhällsplanering: Planering för
ett hållbart samhälle I, 40 p eller motsvarande.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

1001 Historisk geografi med tillämpningar 7.5

2003 Landskapsarkeologi - fältarbete 3.5

2002 Landskapsarkeologi - litteratur 4

3001 Den urbana kulturmiljön 7.5

3002 Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv - introduktion 1.5

3003 Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv 6

4001 Historisk landskapsanalys med fältarbete 7.5

Kursens innehåll

Kursen består av följande moment:
1. Historisk geografi med tillämpningar, 7,5 hp
2. Landskapsarkeologi, 7,5 hp
3. Den urbana kulturmiljön, 7,5 hp, alternativt Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
4. Historisk landskapanalys med fältarbete, 7,5  hp

Kursen examineras i följande delar:
Historisk geografi med tillämpningar, 7,5 hp
Landskapsarkeologi - litteratur, 4,5 hp,
Landskapsarkeologi - fältarbete, 3,5 hp,
Den urbana kulturmiljön, 7,5 hp, alternativt Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Historisk landskapanalys med fältarbete, 7,5  hp

Kursen består av fyra delar: 1 Historisk geografi med tillämpning, som berör Europas och Sveriges historiska
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geografi och landskapets förändringar samt hur kartor från 1600-talet fram till idag kan användas i
landskapshistoriska analyser och kulturmiljöanalyser. 2 Den urbana kulturmiljön tar upp den byggda miljöns
historia samt värderingar av den inom planering, alternativt Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, som
behandlar aktuella miljöfrågor - globala och lokala - och teorier om miljö och samhälle med fokus på politisk
ekologi och kulturgeografiska perspektiv. 3 Landskapsarkeologi där man ur kulturgeografisk och arkeologisk
synvinkel studerar landskapet samt belyser hur det behandlas inom kulturmiljövården och
samhällsplaneringen. 4 Kursen avslutas med ett tillämpat självständigt arbete. Några delar av kursen kan
komma att ges på engelska. Delkurserna 1 - 3 ges också som fristående kurser på 7,5 hp vardera. Delkurs 4
ges endast inom ramen för helterminskursen på 30 hp.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

Historisk geografi med tillämpningar
- redogöra för de grundläggande processerna som förändrat landskapsutnyttjandet och bebyggelsestruktur  i
ett långt tidsperspektiv,
- skriftligt och muntligt presentera, diskutera och analysera och historisk-geografiska förhållanden och
förändringar, utifrån vetenskaplig litteratur,
- Redogöra för viktigare metoder och källor samt genomföra en historisk-geografisk analys.

Landskapsarkeologi
- värdera och jämföra litteratur inom det landskapsarkeologiska fältet
- utveckla och uttrycka din egen kunskap och ditt förhållningssätt till olika sorters landskap
- genomföra en egen mindre landskapsarkeologisk analys
- kritiskt granska andras landskapsanalyser, dels deras rent konkreta utförande, dels vad gäller de
värderingar
som ligger bakom dessa analyser
- redovisa en landskapsarkeologisk analys i fält.

Den urbana kulturmiljön
- redogöra för de processer som påverkat städernas utveckling i Europa.
- med hjälp av GIS och äldre planer analysera stadens förändring.
- undersöka och presentera ett stadsrum och dess historia  under 1700-, 1800- och 1900-talet.
- analysera hur urbana kulturmiljöer värderas och behandlas i planeringsprocessen

Alternativt

Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
- 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 disskutera miljöutmaningar utifrån konkreta exempel, samt identifiera behov av ytterligare
kunskap.

Historisk landskapanalys med fältarbete
- formulera en vetenskaplig problemställning med anknytning till behandlade frågor inom tidigare moment i
kursen.
- tillämpa en undersöknings- och analysmetod och att följa en korrekt akribi.
- genomföra analyser med hjälp av modernt och historiskt kartmaterial
- självständigt genomföra ett fältarbete

Undervisning

All undervisning är obligatorisk. Vid frånvaro från obligatorisk undervisning bereds möjlighet att delta i
denna undervisning nästa gång kursen ges. Om möjligt kan ersättningsuppgift ges efter beslut av kursansvarig
lärare. 

Obligatorisk undervisning är introduktion, föreläsningar, seminarier, exkursioner, handledning, fältarbeten
och fältkurs.

Kursens språk är huvudsakligen svenska. Historisk geografi med tillämpningar ges på engelska. Enstaka
undervisningstillfällen inom övriga moment kan ges på engelska.   
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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
inlämningsuppgifter, hemtentamen, deltagande i kamratgranskning och seminarium, muntlig presentation,
inlämningsuppgift, uppsats och opposition på och försvar av uppsats. Examination av enskilda kursdelar
framgår av kurs- och momentanvisningar. Principerna för sammanvägning av de enskilda
examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

Examination genomförs på svenska. Momentet Historisk geografi med tillämpningar, 7,5 hp, examineras
skriftligt på engelska eller svenska och muntligt på engelska.

b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

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 provet Landskapsarkeologi - fältarbete, 3,5 hp,
samt lägst betyget E på samtliga övriga prov.

Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

Betyg på hel kurs är en sammanvägning av kursens prov och sker på följande sätt:

Om ett eller fler prov inte har betygsatts eller har betyg F eller Fx ges inte betyg på hel kurs.

Godkända prov ges ett värde där A = 5, B = 4, C = 3, D = 2 och E = 1. Först sammanvägs proven momentvis
och därefter sammanvägs momenten till ett betyg på hel kurs. Avrundning sker inte. Proven respektive
momenten viktas i förhållande till antal högskolepoäng och ett medelvärde beräknas. Ett moments vikt
bestäms av momentets totala antal högskolepoäng, oavsett ingående provs betygsskala, och momentets värde
av betygsmedelvärdet från ingående prov med betyg A–E.

Betyg A ges om betygsmedelvärdet är minst 4,5.
Betyg B ges om betygsmedelvärdet är minst 3,5 men mindre än 4,5.
Betyg C ges om betygsmedelvärdet är minst 2,5 men mindre än 3,5.
Betyg D ges om betygsmedelvärdet är minst 1,5 men mindre än 2,5.
Betyg E ges om betygsmedelvärdet är mindre än 1,5.

Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.

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

f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

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 ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med
innehållet i kursen. Detta gäller till exempel kurserna Historisk geografi, 7,5 hp, Historisk geografi med
tillämpningar, 7,5 hp, Landskapsarkeologi, 7,5 hp, Den urbana kulturmiljön,7,5 hp, Miljöutmaningar i ett
samhällsperspektiv 7,5 hp, Landskap och kulturmiljövård, 60 p eller momentet Miljöutmaningar i ett
samhällsperspektiv, 7,5 hp, inom Kulturgeografi II, 30 hp.

Övrigt

Kursbeskrivning inklusive schema finns tillgänglig på humangeo.su.se senast en månad före kursstart. Kurs-
och momentanvisningar med ytterligare detaljer distribueras i samband med att kurs- och moment startar.

Kursen har tidigare givits under kurskod KG2206.

Kurslitteratur

Kurslitteraturlista redovisas i bilaga och finns tillgänglig på humangeo.su.se två månader före kursstart.
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