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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1001
2001
3001
4001

Benämning
Introduktion till kulturgeografi
Befokning, miljö och landskap i förändring
Städer och det urbana samhället
GIS och rumslig analys I

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kurspaketet består av följande kurser:
Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp
Kursen är en introduktion till kulturgeografi. Kursen tar upp ämnets idéhistoria och framväxt som ett
samhällsvetenskapligt ämne. Vidare behandlas grundläggande kulturgeografiska begrepp och metoder. Även
grundläggande vetenskapsteori behandlas. Ett samlande tema för kursen är betydelsen av kulturgeografiska
perspektiv för att belysa dagens samhälls- och miljöutmaningar. Ett inslag i kursen är generiska färdigheter
som akademiskt läsande och skrivande.
Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp
Matförsörjning, en växande befolkning och miljöförändringar är några av de stora utmaningar som
mänskligheten står inför. Maten vi äter är producerad på en plats, där vår konsumtion bidrar till att skapa ett
lokalt jordbrukslandskap och miljöpåverkan. Befolkning, matförsörjning och resursutnyttjande är tätt
sammankopplade, och påverkar det fysiska landskapet och miljön. Under kursen behandlas grundläggande
demografi och vilka krafter som ligger bakom demografiska förändringar. Vidare behandlas resursutnyttjande
i betydelsen matförsörjning och jordbruk, och hur det är påverkat av men också påverkar landskap och miljö,
samt hur det har förändrats från historisk tid till nutid. Perspektiven är genomgående både lokala och globala,
och hur globala och lokala processer påverkar varandra. Kursen ger också grundläggande kunskaper om
historiska samhällens resursutnyttjande, hur spår från detta fortfarande är synliga i dagens landskap och hur
dessa spår utgör ett kulturarv. Övningar och exkursioner ger träning i metoder för att analysera sambanden
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mellan befolkning, miljö och landskap. Kursen behandlar grundläggande teman för ämnena kulturgeografi
och samhällsplanering, och ger därmed en grund för fortsatta studier inom dessa ämnen.
Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp
Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer. I denna kurs behandlas städers framväxt samt urbana
teman på olika geografiska nivåer från systemet av världsstäder till städers grannskap. I städers täta miljöer
uppstår ofta konkurrens om plats och rum och olika politiska anspråk på utveckling och tillväxt görs. Staden
erbjuder många möjligheter, men ojämlikheten växer och resulterar i en uppdelad stad med olika
förutsättningar för inflytande, försörjning och boende. Kursen behandlar denna ojämlikhetens geografi i både
det globala nord och det globala syd. Även migrationens konsekvenser för städers utveckling utgör en del i
kursen. Lokala exempel får konkretisera kursens teman där fältinslag i Stockholm ingår.
GIS och rumslig analys I, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande kunskaper om geografisk informationsbehandling och kartografi samt förmåga i
att arbeta med olika digitala metoder att fånga data och skapa kartor och göra analyser i geografiska
informationssystem (GIS). Stor vikt fästs vid analys av information. Kursen ger kunskap om hur digital
hantering av geografisk information kan användas, både teoretiskt och genom tillämpade exempel. Inom
kursen genomförs ett antal projektarbeten med olika tematiska innehåll.
Förväntade studieresultat

Efter respektive genomförd kurs förväntas studenten kunna:
Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp
– översiktligt redogöra för olika perspektiv inom geografiämnet.
– definiera kulturgeografiska och grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och använda dem för att
reflektera över olika platsers förutsättningar och att göra egna arbeten.
– beskriva olika kulturgeografiska metoder och relatera val av metod till olika perspektiv.
– sammanställa akademiska texter och formulera forskningsproblem.
– identifiera behov av ytterligare kunskap.
Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp
– beskriva och förklara demografiska begrepp och teorier om befolkning, resurser och utveckling.
– beskriva och förklara förändringar i matförsörjning och resursutnyttjande i historisk tid och nutid, i olika
delar i världen.
– relatera landskapsförändringar över tid till samhället och hållbar utveckling.
– identifiera utmaningar för framtiden inom kursens teman.
– kritiskt värdera sambanden mellan befolkning, samhälle och landskap.
Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp
– redogöra för och diskutera centrala begrepp inom det urbangeografiska fältet.
– redogöra för stadens förändring globalt och lokalt – historiskt och idag.
– identifiera utmaningar inom det urbangeografiska fältet och relatera dessa till lokala och globala
processer.
– urskilja olika perspektiv på städer och urbana miljöer.
GIS och rumslig analys I, 7,5 hp
– redogöra för kvalitet, särdrag och användningsområden för olika typer av kartmaterial och geografisk
information.
– praktiskt tillämpa kartografins grunder såsom projektion, koordinatsystem och kartografiska
konventioner.
– tolka och analysera geografisk information.
– diskutera och kritiskt reflektera kring geografisk information.
– redovisa resultat och kunskaper skriftligt på ett vetenskapligt korrekt sätt.
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.
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Obligatorisk undervisning är introduktioner, föreläsningar, seminarier, övningar, exkursioner och
projektarbete.
Kursens språk är svenska. Enstaka undervisningstillfällen kan ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

a. Respektive kurs examineras genom kunskapskontroll av de förväntade studieresultaten. Examination sker
genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, muntlig redovisning vid seminarier och övningar, muntlig och
skriftlig redovisning av projektarbete samt visuell och digital presentation. Examination av enskilda kursdelar,
principerna för sammanvägning och betygskriterier framgår av kursanvisningar.
Examination genomförs på svenska.
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. Kursenas betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på respektive kurs krävs lägst betyget E på kursens 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 respektive hel kurs är detsamma som betyget på respektive kurs prov då kursen består av ett prov.
Om provet inte har betygsatts eller har betyg F eller Fx ges inte betyg på hel kurs.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget F eller Fx på ett prov har rätt att genomgå
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.
Studerande som fått betyget F eller Fx 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 de i kurspaketet ingående kurserna.
Övergångsbestämmelser

När en eller fler av de i kurspaketet ingående kurserna 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

Kurspaketet eller de i kurspaketet ingående kurserna får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i respektive kurs.
Övrigt

Kurserna i kurspaketet kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.
Kursbeskrivning inklusive schema för respektive kurs finns tillgänglig på humangeo.su.se senast en månad
före kursstart och kursanvisning med ytterligare detaljer distribueras i samband med kursstart.
Kurslitteratur

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