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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten utvecklar ämnesteoretiska kunskaper i samhällskunskap med 
fokus på geografiska förutsättningar för globala ekonomiska processer.
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna beskriva och analysera gällande fördelning, omfattning och nyttjande av 
naturresurser och humankapital,

2. kunna jämföra och diskutera olika utvecklingsteoretiska perspektiv samt 
utvecklingsekonomiska frågeställningar,

3. visa förmåga att kritiskt reflektera över samhälleliga strukturers och värdesystems 
inverkan på samhällsutvecklingen i olika delar av världen,

4. kunna samla in, organisera och jämföra relevant information för att besvara och 
analysera olika utvecklingsfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv,

5. kunna tillämpa utvecklingsteoretiska perspektiv vid analys av aktuella skeenden 
rörande resurser och resursers nyttjande,

6. visa förmåga att kritiskt reflektera över olika demokratimodellers förutsättningar att 
hantera hållbarhetsutmaningar,

7. med stöd i ett vetenskapligt förhållningssätt och ämnesdidaktiska perspektiv kunna 
reflektera och förhålla sig kritiskt inom det aktuella området,

8. kunna formulera sig muntligt och skriftligt med god akademisk kvalitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet/Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt 
Samhällskunskap B/Samhällskunskap 2 samt kursen Perspektiv på utbildning, lärande och 
undervisning för ämneslärare, 15 hp PLU100 eller motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- seminarier med enskilda skriftliga inlämningar (lärandemål 1, 2, 3, 6, 7 och 8)
- ett projektarbete som redovisas skriftligt och försvaras muntligt vid ett seminarium, där 
även opponentskap på studiekamrats projektarbete ingår (lärandemål 2, 4, 5 och 8)
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Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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