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Kursplan

Miljö, risk och hållbar utveckling

Kurskod: MVG300

Kursens
benämning:

Miljö, risk och hållbar utveckling
Environment, Risk and Sustainable Development

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
MXA (Miljövetenskap)
RIM (Risk- och miljöstudier)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-08-27 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Varit registrerad på kurserna Introduktion miljö och säkerhet 15 hp, Risk- och miljöfrågornas
naturvetenskapliga grunder 15 hp, Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet 15 hp, samt Hantering av
komplexa miljörisker 15 hp, varav 50 hp godkända. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Avgöra betydelsen av kunskap om miljö, risk och utveckling för hållbar utveckling.
- Redogöra för grunderna i aktuella utvecklingsteorier med relevans för miljö- och riskområden.
- Bedöma och värdera aktuella utvecklingsteorier med relevans för miljö- och riskområden.



- Kritiskt granska och diskutera skilda visioner om mål för utveckling, miljö och risk. 
- Identifiera och jämföra skilda teman och ideologier i aktuell utvecklings-, miljö- och risk debatt.
- Identifiera makt- och normalitetstrukturer och dess relevans för tolkning av och handling inom områdena
miljö, risk och utveckling.
- Formulera ett forskningsproblem och forskningsfrågor fokuserande på miljö, risk och
utvecklingsproblematik.
- Redogöra för och värdera text- och dokumentanalys.
- Samla, bearbeta och analysera material rörande miljö, risk och utveckling med hjälp av text- och
dokumentanalys.
- Självständigt producera ett vetenskapligt arbete, inklusive sammanfattning på engelska.
- Förbereda och genomföra en opposition av skriftliga arbeten, samt försvara eget arbete.

Innehåll
Kursen innehåller:

- Introduktion till utvecklingsteorier med relevans för risk- och miljöområdena.
- Behandling av och diskussion kring värderingar, världsbilder, visioner, vetenskap, tvärvetenskap, makt,
normkritik och argumentationsanalys, kopplat till utvecklings- risk- och miljöområdena. 
- Granskning av ett antal aktuella fall utifrån olika, för området relevanta, perspektiv. 
- Introduktion till text- och dokumentanalys.
- Självständigt arbete omfattande 8 hp som avslutas med oppositionsseminarium.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, grupphandledning och
oppositionsseminarium. Den självständiga uppgiften innefattar att skriva en vetenskaplig text, inklusive
engelsk sammanfattning.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examinationen sker genom obligatoriska övningar och seminarier, redovisningar, hemtentamen samt
genom en självständig individuell skriftlig uppgift.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


