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Kurskod: KGA514
Kursens benämning: Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande II

Human Geography - Independent Project in Region Building II
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Huvudområde:
KGA (Kulturgeografi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-09-13 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 75 hp inom SAREG, Masterprogrammet i Regionalt Samhällsbyggande, vari KGA508
Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I (inom SAREG) skall ingå.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- självständigt identifiera och formulera relevanta avancerade forskningsfrågor om regionalt
samhällsbyggande utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv,
- kritiskt och systematiskt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar
utifrån kulturgeografiskt perspektiv på regionalt samhällsbyggande,
- förklara och värdera teoretisk kunskap och metodkunskap inom kulturgeografi,
- förklara och diskutera aktuella teoretiska, analytiska och metodologiska frågor såväl nationellt som
internationellt utifrån kulturgeografiskt perspektiv på regionalt samhällsbyggande,
- reflektera om och bedöma etiska aspekter av forskningsfrågor och forsknings- och
utvecklingsarbeten,
- muntligt och skriftligt framställa, jämföra, kritisera och motivera sina teoretiska och metodologiska
ansatser i relation till aktuell forskning, såväl nationellt som internationellt och
- muntligt presentera och försvara samt kritiskt granska vetenskapliga arbeten.

Innehåll
Det självständiga arbetet fokuserar ett problemområde inom regionalt samhällsbyggande som
analyseras utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv. Olika perspektiv och områden i samhället kan,
utifrån det regionala samhällsbyggandets horisont, studeras och analyseras såsom ekonomiska,
politiska, kulturella, tids-rumsliga och miljömässiga förändringar.



I kursen ingår att presentera och försvara ett eget arbete samt kritiskt granska andras arbeten.

Kursens undervisningsformer består av individuell eller grupphandledning samt gemensamma
seminarier.

Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds
handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom ett skriftligt individuellt självständigt arbete som försvaras vid ett
obligatoriskt seminarium. Dessutom ingår att studenten kritiskt granskar och opponerar på en annan
students arbete.

Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på kursen är begränsat till fem på grund av
begränsade resurser.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Överlappning föreligger ej.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår i Masterprogrammet Regionalt Samhällsbyggande (SAREG).
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