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1 Kursens innehåll 

 

I kursen behandlas centrala begrepp, teorier och perspektiv inom ämnet kulturgeografi. Särskild 

uppmärksamhet ges rums- och platsbegreppets utveckling inom ämnet. 

 

 

2 Mål 

 

2.1 Kursens roll i utbildningen  
 

Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt 

högskoleförordningen (HF), nämligen att doktoranden ska visa 

 

Kunskap och förståelse 

- brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet (del av mål 1) 

 

Färdighet och förmåga 

- förmåga till vetenskaplig analys och syntes (del av mål 3) 

- förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. (mål 7)  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. (mål 10) 

  

Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen. 

 

 

2.2 Kursens mål  
 

För godkänt betyg ska doktoranden visa 

 

- fördjupad kunskap inom kulturgeografisk teori och metod, med särskilt fokus på hur rums- 

och platsbegreppet utvecklats över tid inom ämnet, 

- förmåga att självständigt kunna återge och kritiskt förhålla sig till olika rumsuppfattningar 

som varit dominerande i ämnets utveckling, och 
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- förmåga att identifiera om, och i så fall på vilket sätt, de teoretiska begreppen och de olika 

rumsuppfattningarna som presenteras i litteraturen kan relateras till den egna 

avhandlingens tematik. 

 

  

3 Kurslitteratur och andra läromedel 
 

I kursen används följande kurslitteratur och andra läromedel. 

 

Övergripande litteratur: 

Rönnlund, Maria och Tollefsen, Aina (2016) Rum. Samhällsvetenskapliga perspektiv. Stockholm: 

Liber. 193 sidor. 

 

Seminarium 1: Om tidsgeografi 

Hägerstrand, Torsten (1970) What about people in regional science. I: Carlestam, Gösta & Sollbe, 

Barbro (red) Om tidens vidd och tingens ordning. Texter av Torsten Hägerstrand. Stockholm: 

Byggforskningsrådet. 12 sidor. 

Hägerstrand, Torsten (1986) Tidens vidd och tingens ordning. Några synpunkter på 

innovationsförloppens historiska geografi. I: Carlestam, Gösta & Sollbe, Barbro (red) Om tidens 

vidd och tingens ordning. Texter av Torsten Hägerstrand. Stockholm: Byggforskningsrådet. 8 

sidor 

Hägerstrand, Torsten (1970) Tidsanvändning och omgivningsstruktur. Bilaga 4 i Urbaniseringen i 

Sverige – en geografisk samhällsanalys, SOU 1970:14. (kap 1 och 2) ca 40 sidor. 

Åquist, Ann-Cathrine (1992) Tidsgeografi i samspel med samhällsteori. Lund University Press. Ca 

150 sidor. 

 

Seminarium 2: Om ekonomisk geografi 

Alfred Weber’s theory of location of industries (edited by C.J. Friedrich, 1929, The University of 

Chicago Press). Originalutgåva på tyska 1909. 40 sidor. 

Christaller, Walter (1966) Central Places in Southern Germany. The Theoretical Part: Economic-

Theoretical Foundations of Town Geography. 27 sidor. 

Massey, Doreen (1979) In what sense a regional problem? Regional Studies 13, pp. 233-243. 11 

sidor. 

Massey, Doreen (1984) Spatial divisions of Labour. Social Structures and the Geography of 

Production. London: Macmillan. (kap 1-3) 124 sidor. 

Lundmark, Mats & Malmberg, Anders (1988) Industrilokalisering i Sverige - regional och 

strukturell förändring. Geografiska regionstudier 19, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 

universitet. ( Kap 1, 5 och 6). 24 sidor. 

 

Seminarium 3: Om Lefebvre’s rumsuppfattning 

Lefebvre, Henri (1991) The Production of Space. Översatt till engelska av Donald Nicholson-

Smith. (Kap 1, 2 och Afterword by David Harvey) 178 sidor. Oxford: Blackwell. 

Seminarium 4 Om Massey och Harvey 

Massey, Doreen (1994) Space, place and gender. Cambridge: Polity Press. (General introduction, 

Part II Place and Identity, Part III Space, Place and Gender). Ca 170 sidor. 

Harvey, David (1989) The Urban Experience. Oxford: Blackwell. (Introduction, kap. 1, 2 och 4). 

Ca 100 sidor. 

 

Ytterligare litteratur i samråd med lärare, ca 200 sidor. 

 

 

4 Utbildningsformer  
 

I kursen används följande utbildningsformer. 

 

Kursen är i huvudsak en självstudiekurs. Som stöd för inläsningen anordnas fyra 

seminarietillfällen där de olika delarna av kurslitteraturen diskuteras. 

 

 



 3 (4) 

5  Prov  
 

Kursen examineras genom ett prov i form av 

 

ett självständigt arbete som diskuteras vid ett avslutande seminarietillfälle. 

  

 

6 Betyg  
 

Prov som ingår i utbildningen på forskarnivå bedöms enligt en tvågradig betygsskala med betygen 

underkänt eller godkänt (lokala föreskrifter).  

 

Betyg ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator) (HF). 

 

För godkänt betyg på prov som ingår i kursen krävs att doktoranden visar att han eller hon 

uppfyller målen med kursen enligt avsnitt 2.2, eller, om flera poänggivande prov ingår i kursen, de 

mål som det aktuella provet avser enligt avsnitt 5. 

 

Den som inte har blivit godkänd vid ordinarie prov ska ges tillfälle till omprov. 

 

Om ett prov har bestått av flera delprestationer får examinator som alternativ till omprov ge en 

kompletteringsuppgift avseende den delprestation som inte är godkänd.  

 

Om en doktorand har underkänts vid ett prov vid två tillfällen ska, om doktoranden begär det, en 

annan examinator utses att besluta om betyg.  

 

 

7 Tillträde till kursen 
 

7.1 Tillträdeskrav 
 

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning 

på forskarnivå vid Örebro universitet. 

 

Den sökande ska vidare vara antagen i forskarutbildningsämnet kulturgeografi. 

 

7.2 Urval 
 

Urval mellan de sökande som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet och 

som uppfyller tillträdeskraven i övrigt enligt ovan sker enligt följande rangordning. 

 

Om inga andra urvalgrunder anges i detta avsnitt ges förtur till sökande med mindre antal 

kurspoäng kvar till examen, framför sökande med fler återstående kurspoäng. Vid lika poäng sker 

urval genom lottning. Detta gäller också inom eventuella angivna urvalsgrupper om inget annat 

sägs. 

 

 

7.3  Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet 

 
Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med 

stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor 

eller samarbete i övrigt med andra högskolor. 

 
Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler 

och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen.   
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8 Tillgodoräknande av tidigare utbildning och 

 yrkesverksamhet 
  

Regler om tillgodoräknande finns i högskoleförordningen och återges på universitetets webbplats. 

 

 

9 Övrigt 

 

 

 

Övergångsbestämmelser     
 


