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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2016-03-07 och gäller från
höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Lärandemål
Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskap och kritiskt förhållningssätt i förhållande till
MKB, Miljökonsekvensbeskrivning. Fokus ligger på MKB-processen och de arbetssätt och metoder
som ingår i den. Begreppet MKB avser här både MKB för enskilda verksamheter och för
planer/program.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- förklara syftet med MKB och hur den används som medel för miljöpolitiken,
- beskriva den svenska och europeiska lagstiftning som reglerar användandet av MKB,
- beskriva de olika momenten i en MKB-process och diskutera problem och möjligheter med de olika
metoder och arbetssätt som används i de olika momenten,
- diskutera problem och möjligheter kopplat till olika aktörers deltagande i MKB-processen,
- utföra analys, syntes eller värdering av en frågeställning kopplad till MKB.
Innehåll
- genomgång om syftet med MKB och dess roll i miljöpolitiken,
- genomgång av svensk och europeisk lagstiftning som reglerar användandet av MKB,
- genomgång och problematisering av de moment som ingår i MKB-processen (behovsbedömning,
avgränsning, val av alternativ, utredning av konsekvenser och förmildrande åtgärder, bedömning),
- genomgång av deltagandeaspekten i MKB-processen,
- en fördjupningsuppgift inom ett område som väljs av studenten i samråd med handledare. Ämnet för
uppgiften ska ligga inom den innehållsmässiga ram som beskrivits i punkterna ovan.

Examinationen omfattar datorkommunikation för redovisning av de skriftliga inlämnings- och
fördjupningsuppgifterna samt en avslutande muntlig redovisning av den individuella
fördjupningsuppgiften. De muntliga redovisningarna genomförs i normalfallet på distans.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen är individuell. Varje delmoment examineras för sig. För att bli godkänd på kursen
måste alla delmomenten vara godkända.
Kursen examineras med tre skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig rapport samt muntlig
presentation av fördjupningsuppgiften.
Betyg sätts på alla fyra skriftliga examinationsmoment och i sammanvägningen för slutbetyget viktas
delarna efter hur stor andel (i planerad arbetsinsats) av kursen de utgör, så att inlämningsuppgifterna
har vardera viktfaktor 1,5 och fördjupningsuppgiften har viktfaktor 3.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan VG (Väl Godkänd), G (Godkänd) eller U (Underkänd).
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.
Kursen är i alla delar en distanskurs utan obligatoriska sammankomster.

