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Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Kulturgeografi
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-03-08 och
gäller från vårterminen 2012 vid Karlstads universitet. Den ersätter tidigare kursplan KGGB44.
Kurskod: KGGB48
Regionala utvecklingsprocesser, 7.5 hp
(Processes of regional development, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska (kan vid behov ges på engelska)
Behörighetskrav
Särskild behörighet: Godkända kurser motsvarande minst 37,5 hp från termin 1 & 2 i
Samhällsplanerarprogrammet 180 hp, eller motsvarande.
Huvudområde
KGA (Kulturgeografi), SKA (Statsvetenskap/kunskap), SOA (Sociologi)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva och analysera regioners gamla och nya roll och betydelse
- granska och utvärdera den regionala politikens uttryck och betydelse för planering och styrning av territorier,
ekonomi och befolkning/samhälle
- kritiskt analysera regionala utvecklingsprogram
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens undervisningsformer består av:
Föreläsningar/lektioner, exkursioner och seminarier. Eftersom exkursioner och seminarier innefattar
examinationsmoment är deltagande i dessa obligatoriskt.
Kursen innehåller följande teman:
- Regionens förändrade roll och betydelse (styrning, planering & teritoriell ordningsform)
- Nyregionalism och den nya regionala politiken (Sverige, EU mm)
- Den nya regionala politiken i praktiken (tillämpning på regionnivå)
Kursen utgår från regionen, som en allt viktigare politisk och administrativ nivå. Regionernas ökade ansvar för

planering av bland annat hållbar regional tillväxt betonas. Inom den nya regionalpolitiken har det utvecklats
särskilda begrepp, processer och styrformer. Regionala utvecklings- och tillväxtprogram, innovationssystem,
partnerskap samt kluster är några exempel som kursen behandlar. Vidare studeras de effekter som den nya
regionalpolitiken gett i olika geografiska miljöer.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig individuell hemtentamen, seminarier, exkursioner och gruppuppgift som
redovisas muntligt och skriftligt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betygskriterier för väl godkänd framgår av studieanvisningar.
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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner eller i
grupp eller liknande. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Överlappning föreligger med KGGB44.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kostnader i samand med exkursioner kan förekomma.
Kursen ingår i Samhällsplanerarprogrammet - projektledning och planering för hållbara livsmiljöer 180 hp.
Kursplanen inrättad av Fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper, 2011-03-28
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