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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Kulturgeografiska institutionen 2019-09-04.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städer
och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, eller 15
hp från Kulturgeografi I, 30 hp, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
1001
2001
3001
4001

Benämning
Plats, identitet och migration
Boende, segregation och flyttningar
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder
Uppsats i kulturgeografi

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kurspaketet består av följande kurser:
Plats, identitet och migration, 7,5 hp
Kursens viktigaste teman är plats, identitet och migration. Betoningen ligger på hur migration påverkar plats,
identitet och social förändring. med hjälp av lokala och internationella exempel diskuteras hur samhällen
skapas, erkänns, vidmakthålls och är belägna som ett resultat av interaktioner mellan människor och platser.
Studenterna uppmuntras att kritiskt granska hur våra relationer med identitet och plats förändras över tid och
på olika platser genom att använda media och litteratur.
Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp
På kursen studeras boende, segregation och flyttningar och samband däremellan ur ett brett perspektiv. Vidare
studeras orsaker till segregation och hur segregationen påverkar individer och samhällen, och särskilda fall så
som skolsegregation, arbetsmarknadssegregation och segregation av äldre och migranter. Inte minst behandlar
kursen hur segregationen påverkas av bostadsmarknaden och av hur olika bostadsområden är utformade. Ett
centralt tema är vad som styr människors flyttningar så som preferenser och bostadsförhållanden, samt hur
grannskap och städer formas av individers flyttningar. Kursen ger prov på metoder och data för analys av
segregation och flyttningar.
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Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp
Syftet med kursen är att genom undervisning i samhällsvetenskapliga och rumsliga metod, förbereda
studenterna för empirisk materialinsamling och uppsatsarbete under senare kurser i samhällsplanering. Kursen
ger studenten kunskap om hur man kommer fram till ett vetenskapligt problem, vilka etiska aspekter
förekommer i forskningsprocessen, hur man värderar källor och olika datainsamlingsmetoder, och hur man
kan identifiera relevant forskning inom ett visst tema. Kursen ger en introduktion till båda kvantitativa och
kvalitativa metoder som används inom samhällsplanering.
Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp
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 respektive genomförd kurs förväntas studenten kunna:
Plats, identitet och migration, 7,5 hp
– definiera och förklara centrala begrepp inom forskning om migration, plats och identitet.
– identifiera och diskutera de mångfaldiga betydelserna och perspektiv som kommer från människor-plats
interaktioner.
– kommunicera och tillämpa nyckel begrepp i geografi med en mängd olika media och akademiska källor.
– kritiskt utvärdera identitet, plats och migration och hur de är länkade.
Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp
– förklara hur segregation och bostadssystems utformning påverkar människors levnadsvillkor.
– beskriva och analysera lokala bostadsmarknader och flyttmönster i ett livsloppsperspektiv.
– redogöra for forskningen om blandade och homogena grannskap påverkar människors livsvillkor samt hur
grannskap och städer formas av individers flyttningar.
– identifiera och analysera teoretiska och empiriska ansatser inom segregationsforskning under det senaste
århundradet.
– diskutera för- och nackdelar med olika metoder och verktyg for att studera segregation och dess
konsekvenser.
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp
ALTERNATIV 1:
Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
– redogöra för och värdera olika vetenskapliga förhållningssätt.
– kritiskt värdera källor och datainsamlingsmetoder.
– reflektera över etiska aspekter.
– argumentera för för- och nackdelar med olika kvantitativa respektive kvalitativa metoder.
– identifiera aktuell forskning inom relevant tema i vetenskapligt litteratur genom referens- och
litteraturdatabaser.
– tillämpa olika typer of insamlings och analysmetoder, t ex textanalys och intervjuer.
– tillämpa grundläggande deskriptiv statistik i beskrivande syften.
ALTERNATIV 2
Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
– redogöra för och värdera olika vetenskapliga förhållningssätt inom samhällsplanering och kulturgeografi.
– kritiskt värdera källor och datainsamlingsmetoder.
– reflektera över etiska aspekter.
– tillämpa och kritiskt argumentera för för- och nackdelar med olika kvantitativa respektive kvalitativa
metoder.
– identifiera aktuell forskning inom relevant tema i vetenskapligt litteratur genom referens- och
litteraturdatabaser.
Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp
– formulera en vetenskaplig problemställning med anknytning till behandlade frågor inom tidigare studier i
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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

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 introduktioner, föreläsningar, seminarier, laborationer, workshop och
handledning.
Kurserna Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp, Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp,
och Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp, ges på svenska. Enstaka undervisningstillfällen kan ges på engelska.
Kursen Plats, identitet och migration, 7,5 hp ges på engelska.
Antalet handledningstimmar per uppsats är 7,5, varav 3 timmar är kontakttid.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom kunskapskontroll av de förväntade studieresultaten. Examination sker genom
skriftlig tentamen, hemtentamen, muntliga presentationer, övningar, skriftlig och muntlig redovisning av
inlämningsuppgifter, uppsats, seminarium med 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.
Kurserna Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp, Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp,
och Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp, examineras på svenska. Kursen Plats, identitet och migration, 7,5 hp
examineras på engelska.
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
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 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
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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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