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Huvudområde

Samhällsplanering, Geografi
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Kultur- och samhällsgeografi

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva centrala begrepp och teorier inom den urbana socialgeografin
2. diskutera den socio-spatiala dialektiken i staden
3. förklara etiska implikationer av socio-spatiala processer i staden
4. tillämpa kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder för att analysera stadens sociala
processer
5. självständigt skriva akademiska essäer inom aktuella forskningsämnen i urban
socialgeografi.

Kursens innehåll

Forskningsperspektiv inom urban socialgeografi
Bostadssegregation
Intra-urban mobilitet
Urbana olikheter och konflikter
Kultur och identitet
Etnicitet, klass och genus
Etiska perspektiv
Samhällsgeografiska metoder
Akademiskt skrivande

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftlig tentamen

Förkunskaper

Samhällsgeografi 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform

Skriftlig tentamen, seminarier och övningar
0010 Skriftlig tentamen, (Lärandemål 1,2,3), betyg A-F
0020 Seminarier, (Lärandemål 1,2,3,5), betyg VG, G, U
0030 Övningar, (Lärandemål 4), betyg G, U

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Hur lärandemålen examineras framgår av betygskriterierna. Dessa meddelas vid kursstarten.

Hållbar utveckling

Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment
0010 Skriftlig tentamen

3,5 hp

Betyg: AF

0020 Seminarier

2,5 hp

Betyg: UV

0030 Övningar

1,5 hp

Betyg: UG

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

