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Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

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

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2018-09-13 och gäller från
vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Introduktionskurs i miljö och säkerhet 15 hp, Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder 15
hp, Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv 15 hp, Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet 15 hp
och Miljö, risk och hållbar utveckling 15 hp samt registrerad på Metod och teori i miljövetenskap 15
hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- uppvisa fördjupade kunskaper inom ett miljövetenskapligt område.
- relatera till den aktuella forskningsfronten.
- kombinera teoretiska överväganden och miljövetenskapliga problem.
- analysera, värdera och förklara miljövetenskapliga problem.
- välja och värdera metod i relation till miljövetenskapliga problemformuleringar.
- konstruera en preciserad forskningsfråga relaterad till miljövetenskapliga, metodologiska och
teoretiska överväganden.
- insamla, bearbeta och analysera datamaterial utifrån miljövetenskapliga problemformuleringar,
metodval och teoretiska överväganden.
- ställa samman relevant litteratur.
- reflektera över etiska problem inom det miljövetenskapliga området.
- förklara och kritiskt värdera erhållna resultat skriftligt i vetenskaplig form.
- försvara erhållna resultat muntligt i vetenskaplig form.
- sammanfatta och kritiskt granska skriftliga miljövetenskapliga arbeten.
- självständigt producera ett vetenskapligt arbete.



Innehåll
I examensarbetet ska studenten väva samman och fördjupa de kunskaper som förvärvats under
utbildningen.

Examensarbetskursen består av en uppsats som planeras, genomförs och presenteras individuellt.
Arbetet ska resultera i en uppsats som vilar på vetenskaplig grund. Uppsatsen omfattar bl.a.
formulering av ämnesval och övergripande forskningsfråga, syfte och frågeställningar, analytisk
precisering och vidareutveckling av syftet genom teorianknytning, avgränsningar, material och metod,
insamling, bearbetning och sammanställning av data, analys av materialet i relation till syfte,
frågeställningar och teorianknytning.

Undervisningen består av handledning och seminarier. I kursen ingår även muntlig ventilering av
uppsatsen samt opponering på en annan kursdeltagares uppsats.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examinationen utgörs av en självständigt producerad, miljövetenskaplig uppsats, opposition på annan
students uppsats samt försvar av den egna uppsatsen vid ett seminarium.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskala 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 reglerer
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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