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Huvudområde

Samhällsplanering, Geografi

Ämnesgrupp

Kultur- och samhällsgeografi

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 80.0 %
Tekniska området 20.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. diskutera och kritiskt granska nyckelbegrepp och idéer som bidragit till samtidens
urbanteoretiska utveckling
2. kritiskt granska vetenskapliga texter inom urbanteorin
3. diskutera urbanteoretisk forskning
4. tillämpa olika metoder för analys av det sociala och fysiska stadsrummet.

Kursens innehåll

Kursen tar upp följande frågeställningar
Vilka ideologier har påverkat stadens utformning
Hur har olika teoretiska utgångspunkter format samhällsplaneringen Vilka tankegångar i
dagens samhälle formar framtidens samhälle
En översikt av urbanteorins historia och samtida utveckling
Klassiska texter inom urban teori
Aktuell forskning om stadsutveckling
Metodologiska frågor.

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

Seminarier och övningar

Förkunskaper

Stadens sociala geografi 7,5 hp eller Urban social geografi 7,5 hp samt Samhällsgeografi B
7,5 hp eller motsvarande.

Examinationsform

Skriftlig tentamen, seminarier och övningar

Betyg

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

Begränsningar

Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen med kursen Urban teori (SB300C).

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator senast i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Skriftlig tentamen
0020 Seminarier
0030 Övningar

4 hp

Betyg: AF

2,5 hp

Betyg: UV

1 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.

