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Kurskod: CCGA08
Kursens benämning: Norden och klimatförändringar

Nordic Climate Change Studies
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
RHA (Riskhantering)
RIS (Samhällelig riskhantering)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2015-09-14 och gäller från
vårterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå. Särskild behörighet Engelska 6 eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva och förklara för de grundläggande teorierna och kunskaperna om klimatförändringarnas
orsaker, både historiskt, idag och i framtiden, samt vilka konsekvenser de medför, både nationellt och
internationellt
- förklara och värdera hur dagens och framtidens klimatförändringar påverkar människa, natur och
samhälle i Nordens länder
- kritiskt granska och diskutera de övergripande klimatmålen, klimatpolitik och de styrmedel som
används för att begränsa klimatpåverkan i Norden och internationellt
- redogöra och visa förståelse för hur samhället, livsstil, kunskaps- och vetenskapssyn påverkar både
hantering av klimatförändringarna och konsekvenserna av våra handlingar

Innehåll
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och gruppsamtal, men tyngdpunkten ligger i
exkursioner.
Kursen innehåller:
- undervisning koncentrerad till 2 perioder om 3-7 dagar
- exkursioner i nordiska natur- och kulturmiljöer
- grundläggande och fördjupande kunskaper om klimatets orsaker och konsekvenser på global,
regional och lokal nivå
- en översikt på Nordens kultur och natur och en introduktion till nordisk klimatsyn, klimatmål och
klimatpolitik



- konsekvenserna av klimatförändringarna på Nordens natur och kultur, samt samhälle
- klimatförändringarnas konsekvenser för natur, bebyggelse, transporter, infrastruktur, turism
- strategier för hållbar klimatanpassning och kunskaper om alternativa åtgärder och minskad sårbarhet
för Norden
- förståelse för hur samhället, livsstil, kunskaps- och vetenskapssyn påverkar klimatförändringarnas
konsekvenser i Norden och resten av världen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examination sker i form inlämningsuppgifter, deltagande vid exkursioner och ett individuellt skriftligt
arbete.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsgraderna 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 i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
I samband med träffar och exkursioner uppstår kostnader för deltagarna
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