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Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
(G2E)

Huvudområde:
KGA (Kulturgeografi)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-08-22 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
60 hp godkända kurser inom kulturgeografi, eller turism och/eller geografi med inriktning mot
kulturgeografi, samt godkänt projektarbete/uppsats på G1F-nivå (7.5 hp). Motsvarandebedömning kan
göras.
Lärandemål
Delkurs 1 - Kulturgeografisk teori (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för, förklara och diskutera centrala teoribildningar inom kulturgeografi,
- förklara och diskutera kulturgeografiska nyckelbegrepp,
- identifiera och kritiskt granska ämnesvetenskapliga problem inom kulturgeografi,

- kritiskt granska kulturgeografiska undersökningar och
- formulera relevanta och avgränsade ämnesvetenskapliga forskningsfrågor med utgångspunkt i aktuell
kulturgeografisk forskning.
Delkurs 2 - Kulturgeografisk metod (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för och reflektera över kulturgeografiska metoder och metodologier,
- diskutera och värdera olika vetenskapsteoretiska ansatser inom det kulturgeografiska fältet,
- motivera och värdera olika metodologiska val i kulturgeografiska undersökningar,
- argumentera för teoretiska, metodologiska och empiriska utgångspunkter inom en kulturgeografisk
undersökning och
- utforma en forskningsdesign för en kulturgeografisk undersökning.
Delkurs 3 - Självständigt arbete (15 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- självständigt planera, genomföra och redovisa kulturgeografiska undersökningar,
- söka, sammanställa och kritiskt värdera kulturgeografiska teorier och tidigare forskning,
- visa fördjupade kunskaper inom ett kulturgeografiskt forskningsfält,
- tillämpa och reflektera över relevanta metoder i det självständiga arbetet,
- beakta och värdera etiska aspekter av kulturgeografiska metoder i genomförandet av egna
undersökningar och
- kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten.
Innehåll
Kursen består av tre delkurser, varav de två första ligger till grund för självständigt arbete i delkurs 3.
Delkurs 1 - Kulturgeografisk teori (7.5 hp)
Delkursen innebär en fördjupning i centrala kulturgeografiska teorier och nyckelbegrepp. I delkursen
diskuteras aktuell forskning och teoriutveckling inom ämnesområdet, såväl traditionell som aktuell och
såväl svensk som internationell.
Studenterna förbereds också för kommande uppsatsarbete genom övningar i skrivandets metodik och
litteratursökning, liksom genom att formulera egna, och diskutera varandras problemformuleringar för
kommande uppsatsarbete.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Deltagande i seminarier och
workshops är obligatoriskt.
Delkurs 2 - Kulturgeografisk metod (7.5 hp)
Delkursen innebär en fördjupning i kulturgeografisk metod och metodologi, både praktiskt och teoretiskt.
Denna kunskap ligger till grund för att utforma, tillämpa respektive utvärdera en forskningsdesign och
metodologiska och vetenskapsteoretiska förhållningssätt.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och eventuellt exkursioner. Deltagande i
seminarier och workshops är obligatoriskt.
Delkurs 3 - Självständigt arbete (15 hp)
Delkursen innebär att studenten självständigt ska planera, genomföra och redovisa en kulturgeografisk
undersökning. Centralt i kursen är att tillämpa tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter samt att visa
förmåga att tillgodogöra sig aktuell ämnesteori och kritiskt granska aktuell forskning inom det
kulturgeografiska ämnesområdet. Arbetet redovisas i form av en uppsats som seminariebehandlas.
Studenterna får själva välja att genomföra det självständiga arbetet individuellt eller i par.
Undervisningen under delkursen består av seminarier och handledning. Handledning kan ske både
individuellt och i grupp. Delkursen avslutas med uppsatsseminarium, varvid studenten presenterar och
försvarar sin uppsats samt opponerar på annan uppsats. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistreringen senare termin erbjuds
handledning i mån av plats och resurser.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Målen för delkurs 1 och 2 examineras genom individuellt eller parvis genomförda, skriftliga
inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och workshops.
Målen för delkurs 3 examineras genom ett självständigt arbete som presenteras och diskuteras vid
obligatoriska seminarier samt genom opposition på andra studenters självständiga arbeten.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkurs 3 är begränsat till fem på grund av
begränsade resurser.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl
godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 15 av kursens högskolepoäng.
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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår som valbar kurs i samhällsplanerarprogrammet (SGSAM).

