Samhällsvetenskapliga fakulteten

SGEM26, Samhällsgeografi: Trender i politisk ekonomi, 7,5
högskolepoäng
Human Geography: Trends in Political Economy, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi 2019-02-05 att gälla från och med 2019-03-15, höstterminen
2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som valbar kurser under termin tre inom 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 och kunskaper om teoretiska trender och debatter i
politisk ekonomi och ekonomisk-geografisk teori,
• fördjupad förståelse för hur politisk ekonomi är placerad i historisk och geografisk
kontext,

Färdighet och förmåga
• förmåga att kritiskt skilja mellan olika teoretiska perspektiv i politisk
ekonomi inom det samhällsgeografiska forskningsområdet,
• förmåga att kritiskt utnyttja begrepp och ramverk i den politiska ekonomin,
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• förmåga att självständigt kommunicera observationer, analyser och reflektioner i
tal och skrift,
• färdigheter i kritisk och aktiv presentation och diskussion,
• färdigheter att välja lämpliga metoder för att få tillgång till den information som
behövs,
• förmåga att tillämpa korrekt vetenskaplig källhänvisningsteknik,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förmåga att kritiskt identifiera, analysera och utvärdera trender och debatter i
ekonomisk och politisk-ekonomisk geografi.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att fördjupa förståelse av exempelvis ekonomisk idéhistoria, samt ge
inblick i samtida geografiska dimensioner, frågor, utmaningar och konflikter som
hanteras av ekonomiska och politisk-ekonomiska geografer. Utifrån detta ger kursen
en översikt över heterodoxa ekonomiska teorier och politisk ekonomi, samt deras
tillämpning inom samhällsgeografi.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar introducerar
de teoretiska grundvalarna för kursens ämnen och kompletteras med
seminarieaktiviteter som är utformade för att uppmuntra enskilda studenter att
kritiskt reflektera och relatera teoretiska tillvägagångssätt till aktuella politiska och
ekonomiska debatter.
Deltagande i seminarium är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel 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 tre skriftliga och muntliga seminarieredovisningar samt en
slutlig skriftlig hemtentamen.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (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,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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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.
Kursbetyg avgörs av en sammanvägning av studentens resultat på de skriftliga och
muntliga seminarieredovisningarna (viktas 30 %) och skriftliga hemprovet (viktas 70
%). Sammanvägningen av betygen på momenten till ett kursbetyg bygger på en
”matematisk” modell där först bokstavsbetygen översätts enligt följande: A=5,0;
B=4,0; C=3,5; D=3,0 och E=2,5 och viktat medelvärde för examinationsmomenten
sedan beräknas. Avrundning sker neråt, med undantag för betyget A där resultat 4,5
och över avrundas till A.
Vid kursens start informeras studenten 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
(avancerad) från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs med
utgångspunkt i nationella riktlinjer.
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Prov/moment för kursen SGEM26, Samhällsgeografi: Trender i politisk
ekonomi
Gäller från H19
1901 Trender i politisk ekonomi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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