
Sida 1 

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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. förklara ekonomiska, politiska, sociala och teknologiska faktorer som bidragit till
omvandlingen av det västeuropeiska samhället under de senaste seklerna
2. förklara demografiska faktorer som har påverkat utvecklingen av städerna
3. förklara uppkomsten av ojämn ekonomisk utveckling på lokal och regional nivå
4. förklara bakgrunden till samtida migrationsströmmar
5. förklara betydelsen av genus, etnicitet och klass i dagens samhälle
6. förklara globaliseringens roll för utvecklingen av samhället
7. problematisera naturresursanvändning i  samhället
8. använda samhällsgeografiska begrepp och metoder för att analysera data och litteratur
9. utföra datorstödda analyser av befolkningsdata.

Kursens innehåll Västeuropeiska samhällen före och efter industrialiseringen (fokus på Sverige)
Kapitalismens roll för industriella och postindustriella samhällen
Urbanisering av samhället
Demografi och migration
Demografisk transition
Lokal och regional konkurrenskraft
Globala produktionsnätverk



Sida 2 

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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Konsumtion
Genus, etnicitet och klass
Geopolitik och politisk geografi
Tillgång och efterfrågan av naturresurser
Samhällsgeografiska metoder och GIS

Undervisning Föreläsningar, inlämningsuppgifter och seminarier

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c,  Samhällskunskap 1b eller
1a1+1a2 

Examinationsform Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter

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

Övriga föreskrifter Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kursen Kulturgeografi, 7,5 hp.
Betygskriterier meddelas av examinator eller kursansvarig i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 4,5 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter 3 hp Betyg: UV


