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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-16 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp kulturgeografi på grundnivå inklusive examensarbete omfattande 15 hp samt
- kurser i kulturgeografi på avancerad nivå omfattande minst 45 hp
- 15 hp samhällsvetenskaplig metod på avancerad nivå

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- självständigt identifiera och formulera relevanta och aktuella forskningsproblem som rör frågor av
relevans för kulturgeografi,
- initiera, planera och genomföra en studie med avgränsade och specificerade frågor,
- genomföra adekvata metodval för en studie,
- genomföra en utförlig genomgång av forskningsläget inom kulturgeografi relaterat till studien,
- genomföra datainsamling relaterat till en studie,
- genomföra analys av datamaterial,
- reflektera över och bedöma etiska aspekter av forskningsfrågor och forsknings- och
utvecklingsarbeten,
- självständigt, kritiskt och systematiskt analysera, bedöma och hantera komplexa kulturgeografiska
företeelser och frågeställningar,
- förklara och diskutera aktuella teoretiska nationella och internationella frågor utifrån
kulturgeografiskt perspektiv,
- förklara, jämföra, kritisera och motivera sina teoretiska och metodologiska ansatser i relation till
aktuell nationell och internationell forskning,
- initiera, planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete, och
- muntligt presentera och försvara samt kritiskt granska vetenskapliga arbeten.



Innehåll
Inom kursen genomförs en kulturgeografisk undersökning som presenteras i form av en vetenskaplig
uppsats. Det självständiga arbetet fokuserar ett problemområde som belyses utifrån aktuella
kulturgeografiska teorier och perspektiv. Undersökningens ämne och metodiska ansats väljs
självständigt av studenten. En handledare finns tillgänglig för samråd. Studenten genomför
undersökningen självständigt. I kursen ingår att presentera och försvara ett eget arbete samt kritiskt
granska andras arbeten.

Kursens undervisningsformer består av individuell och/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 och självständigt arbete omfattande ca 50-60
sidor, vilket försvaras vid ett seminarium där opposition på andra vetenskapliga arbeten ingår. Aktivt
deltagande på övriga obligatoriska seminarier ingår också.

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


	Kursplan

