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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-22 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
90 hp kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap varav minst 30 hp på G2F-nivå eller
motsvarande inkl. Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande, ska
ingå. Engelska B/6.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- redogöra för avancerade teorier och begrepp om mobilitet, rumslig planering och rum,
- beskriva, tolka och granska samspelen mellan mobilitet, medier och rumsliga processer,
- kartlägga hur mobilitet, medier och rumslig planering bidrar till skiftande maktgeometrier i samtiden,
- kritiskt granska digitaliseringens rumsliga avtryck på såväl stad som landsbygd,
- diskutera de utmaningar och problem som rumslig planering ställs inför i samband med ökad mobilitet
och ett digitaliserat medielandskap,
- tillämpa teorier om mobilitet för att lösa ett rumsligt planeringsproblem och
- initiera, planera, genomföra och presentera en studie av en aktuell fråga om mobilitet, medier och
rumslig planering.
Innehåll
Alltifrån våra hem, arbetsplatser och bostadskvarter till butiker, torg och vägnät är föremål för rumslig
planering - ibland i syfte att förändra människors rörlighet. Men vem har makt att styra utformningen av
rum och rörlighet? Och hur påverkas planering och utformning av nya medier? Denna kurs tränar
studenten i att förstå samspelet mellan medier, mobilitet och rumslig planering i vår samtid. Fokus ligger
på olika mobiliteters och mediers skilda geografier och hur dessa kommer till i uttryck rumsplanering.
Kursen belyser olika typer av rörlighet (migration, turism, arbetskraft) och deras sociala, ekonomiska,
politiska och kulturella samt rumsliga avtryck. I kursen skildras mobila mediers roll i att (om)forma
materiella, upplevda och föreställda geografier. Kursen avhandlar mobilitet, mediers och
rumsplaneringens skiftande maktgeometrier i samtiden, i stad och landsbygd. Gentrifiering,
platsmarknadsföring och digitaliseringens avtryck samt rätten till staden och "mobilitetkapital", utgör
några exempel på maktgeometrier som belyses i kursen. Vidare behandlar kursen avancerade metoder
för att studera mobilitet, mediering och rumsplanering i olika kontexter och på olika skalor. Kursen ger
färdigheter i att förstå, tolka och granska samspelen mellan mobilitet, medier och rumsliga processer.
Studenten utvecklar avancerade teoretiska kunskaper och metodologiska färdigheter som tillämpas i en
individuell vetenskaplig studie.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras dels genom individuella muntliga presentationer på seminarier, dels genom
individuella, skriftliga inlämningsuppgifter.
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.

