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Kursens mål
Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska perspektiv och empiriska kunskaper 
relaterat till geografisk fördelningen och förändring av humankapital och naturresurser i ett 
globalt, regionalt och nationellt perspektiv, samt hur dessa resurser analyseras i form av 
socio-ekonomiska tillväxttermer. Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
Kunskap och förståelse:
• uppvisa kunskap om och förståelse för vad som utmärker geografiska och socio-

ekonomiska resurser i form av naturresuser och humankapital
• uppvisa kunskap om och förståelse för teorier och frågeställningar om fördelning 

och förändring av humankapital och naturresurser.
• uppvisa kunskap om och kritisk förståelse för samhälleliga politiskt-ekonomiska 

strukturer, värdesystem och intressen, samt dess inverkan på resursers nyttjande och 
förändring.

Färdighet och förmåga:
• visa förmåga att insamla, organisera och jämföra relevant information för att besvara 

och analysera olika geografiska frågeställningar
• visa en förmåga att applicera vetenskapliga geografiska teorier på reella situationer
• samarbeta effektivt i olika gruppkonstellationer
• visa förmåga att framgångsrikt hantera och genomföra uppgifter inom givna 

tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• ha insikt i de vetenskapsteoretiska grundantaganden som kunskapsproduktionen 

inom den egna och andra vetenskapliga discipliner vilar på
• påvisa förmåga att arbeta i olika sociokulturella sammanhang.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
 Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c.
eller
Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. 
(Områdesbehörighet 4 / A4)
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Kursen examineras genom individuell bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter samt 
individuell skriftlig tentamina.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
ISV200

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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