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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2018-02-13 och gäller från
höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Gymnasiets Engelska kurs 6 eller motsvarande.
För programstudenter, se allmänna behörighetskrav för masterprogrammet Regionalt
Samhällsbyggande (SAREG).
För de som söker kursen som fristående:
Kurser inom samhällsvetenskap omfattande minst 120hp på grundnivå varav 90hp, inklusive ett
examensarbete omfattande 15hp, inom något av följande huvudområden: Historia, Kulturgeografi,
Statsvetenskap, Turismvetenskap eller Miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning eller
högskoleingenjörsexamen inom GIT med samhällsvetenskaplig inriktning. Motsvarandebedömning
kan göras.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Analysera hållbar utveckling som globalt mål i regional praktik.
- Kritiskt granska och diskutera skilda visioner om mål för hållbar utveckling i regionala sammanhang.
- Bedöma och värdera betydelsen av de olika dimensionerna, ekologisk, social och ekonomisk
dimension, av hållbar utveckling i regional praktik.
- Identifiera makt- och normalitetstrukturer och dess relevans för tolkning av regional praktik för
hållbar utveckling.
- Föra fördjupade resonemang om hållbar utveckling, civilsamhälle, miljödilemman och målkonflikter.
Innehåll
Kursen innehåller:
- Presentation av problemområdet hållbar utveckling som globalt mål i regional praktik.

- Behandling av och diskussion kring hållbar utveckling som globalt mål i regional praktik.
- Granskning av ett antal aktuella fall utifrån olika, för området relevanta, perspektiv.
- Aktivt studentdeltagande, egen kritisk reflektion samt vetenskaplig muntlig och skriftlig
argumentation.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursen examineras genom individuella och gruppvisa obligatoriska redovisningar vid seminarier samt
individuell hemtentamen.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

