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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2009-03-27 och
gäller från höstterminen 2008 vid Karlstads universitet.
Kurskod: CCGA01
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar, 15.0 hp
(Sustainable development - with focus on Climate Change, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Svenska
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Huvudområde
RHA (Riskhantering), RIS (Samhällelig riskhantering)
Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna:
- översiktligt redogöra för hur klimatet har varierat ur ett historiskt perspektiv och hur modeller kan användas
för att förutsäga det framtida klimatet
- översiktligt redogöra för begreppet hållbar utveckling
- visa en grundläggande förståelse för hur ekosystemet fungerar och hur det påverkas av ett förändrat klimat
- visa en förståelse för och en kunskap om de tjänster som ekosystemet tillhandahåller samhället
- kritiskt granska hur människans utnyttjande av naturresurser och livsstil påverkar utvecklingen av det hållbara
samhället
- ta ställning till hur samhället, såväl på individnivå som på politisk nivå, kan vidta åtgärder som långsiktigt
minskar de negativa konsekvenserna av ett förändrat klimat och som leder till en hållbar utveckling
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens innehåll:
Grundläggande ekologi med tyngdpunkt på ekosystemtjänster
Grunderna i begreppet hållbar utveckling
Klimatmodeller och deras betydelse för samhällsutvecklingen
Naturresursanvändning och livsstilens betydelse för ett hållbart samhälle
Olika aktörers roll i arbetet för hållbar utveckling.

Kursen ges på distans och består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.
Inga obligatoriska träffar förekommer.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examination sker i form av inlämningsuppgifter, deltagande i seminarier och skriftligt projektarbete.
Examination i grupp kan förekomma men en individuell bedömning sker alltid.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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