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Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l
l
l

l

redogöra för det svenska landskapets utveckling och förändring i ett visst område;
diskutera samspelet mellan människa och miljö i ett långtidsperspektiv;
redogöra för stadens arkitektoniska utformning under olika tidsepoker;
diskutera samspelet mellan stadens utveckling och det omgivande landskapets
förändring;
ge exempel på och jämföra det svenska landskapets utveckling och förändring
med exempel hämtade från övriga världen.

Innehåll
Kursen behandlar landskapet i Sverige utifrån arkeologiska och kulturgeografiska
perspektiv. Centralt är det förhistoriska och historiska landskapets utveckling över tid
samt stadens arkitektur och förhållandet mellan stadens och det omgivande landskapets
utveckling i rummet. Samspelet mellan människa, bebyggelse och miljö belyses
flerdisciplinärt ur ett långtidsperspektiv.
Deltagande vid seminarier och exkursioner är obligatoriskt.

Undervisningsformer
I kursen förekommer föreläsningar, seminarier och en exkursion.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
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Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Studerande som inte godkänts vid
ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till omexamination i enlighet med
universitetets lokala regler.
Kursen examineras genom skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och
exkursion.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Övrigt
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument.
Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.
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