Samhällsvetenskapliga fakulteten

SGEM21, Samhällsgeografi: Ekonomisk geografiska
omvandlingsprocesser - platser, människor och produktion, 7,5
högskolepoäng
Human Geography: Geographies of Economies - Transforming
Places, People and Production, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi 2015-02-03 och senast reviderad 2018-02-06. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2018-02-06, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en obligatorisk kurs på masterprogrammet i samhällsgeografi
(SASGE), 120 högskolepoäng. Kursen ges även som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Samhällsgeografi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa:

Kunskap och förståelse
• fördjupad förståelse för hur olika sociala, ekonomiska och spatiala sammanhang
påverkar tillväxt- och utvecklingsprocesser,
• kunskap om vetenskaplig information,

Färdighet och förmåga
• förmåga att beskriva och analysera ekonomiska förändringar i samhället samt de
bakomliggande processerna och konsekvenserna för sysselsättning, näringsliv och
regioner,
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• förmåga att informera om hur olika sociala, ekonomiska och spatiala
sammanhang påverkar tillväxt- och utvecklingsprocesser,
• förmåga att kommunicera vetenskapligt och följa kunskapsutvecklingen inom
ämnesområdet,
• förmåga att självständigt söka information om kursens teman, kritiskt analysera
och utvärdera informationen samt verkningsfullt förmedla resultaten,
• färdigheter i att tillämpa metoder för att nå ändamålsenlig information,
• förmåga att tillämpa korrekt vetenskaplig källhänvisningsteknik,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förmåga att identifiera och kritiskt ta ställning till dominerande förhållningssätt till
ekonomisk utveckling och politik, förstå orsakssambanden samt koppla dem till
teorier i ekonomisk geografi.

Kursens innehåll
Kursen behandlar ekonomisk geografi på avancerad nivå och är inriktad på några av
de viktigaste socioekonomiska problemen för samtidens städer, regioner och nationer.
Den behandlar globaliseringens effekter på näringsliv och människor på särskilda
platser samt frågan varför vissa regioner fortsätter att utvecklas och växa medan
andra går igenom svåra ekonomiska omstruktureringsprocesser. Temana analyseras
från olika teoretiska perspektiv för att granska de bakomliggande drivkrafterna som
orsakar utvecklingen och förändringen av olika ekonomiska rum.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ger en
teoretisk introduktion till kursens ämnen och följs upp av seminarier där den enskilde
studenten uppmuntras att kritiskt reflektera över teoretiska förhållningssätt och att
relatera dem till verkliga händelser.
Deltagande i seminarier och gästföreläsningar är obligatoriskt om inte särskilda skäl
föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds
student som utan egen förskyllan, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande
händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också
studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett skriftligt individuellt hemprov och två
projektpresentationer i grupp.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle under året (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att
kursen genomgått en större förändring eller upphört erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
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så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E har studenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C
har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett mycket bra
resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Från betygsskalan ovan undantas projektredovisningarna. Som betyg för dessa
moment används någon av beteckningarna Godkänd eller Underkänd. För betyget
Godkänd har studenten visat ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd har
studenten visat ett otillräckligt resultat.
Kursbetyg avgörs av studentens resultat på det skriftliga hemprovet.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten ha minst 150 högskolepoäng vari det ingår ett
examensarbete för en kandidatexamen i samhällsgeografi eller motsvarande.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska som motsvarar Engelska 6/B från
svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs med utgångspunkt i nationella
riktlinjer.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurs SGEM13 Human Geography:
Social, Economic and Environmental Challenges for Cities, Landscapes and Regions,
15 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen SGEM21, Samhällsgeografi: Ekonomisk
geografiska omvandlingsprocesser - platser, människor och produktion
Gäller från H15
1501 Ekonom. geog. omvandlingsprocesser - platser männ produktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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