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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
NATU
SYFÖ
HÅUT
HÅKO
METI
GLOB
EKON
MIKO

Benämning
Naturresurser och hållbar utveckling
Ekosystemtjänstförvaltning
Hållbar utveckling och miljöpolitik
Hållbar konsumtion
Miljöetik
Utveckling, globalisering och miljö
Ekologisk ekonomi
Miljökommunikation

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

a. Kursen behandlar grundläggande kunskaper inom området "hållbar samhällsutveckling", främst om hur
miljöproblemen uppkommit, hanteras och löses inom olika nivåer och organisationer på samhälls- och
individnivå. Naturresurshantering utifrån olika hållbarhetsperspektiv och kopplingar mellan systemekologi,
samhälle och hållbarhet. Politiska problem och konflikter relaterade till miljöproblem. Individperspektiv på
nya former av miljöstyrning. Filosofiska idéer om hur människan förhåller sig gentemot ekosystem.
Globaliseringen och dess konsekvenser på ekologiska, ekonomiska och sociala system.
Miljökommunikation.
b. Kursen består av följande moment:
1. Naturresurser och hållbar utveckling 7,5 hp (Natural Resources and Sustainable Development)
2. Ekosystemtjänstförvaltning 7,5 hp (Ecosystem Service Management)
3. Hållbar utveckling och miljöpolitik 7,5 hp (Sustainable Development and Environmental Politics)
4. Hållbar konsumtion 7,5 hp (Sustainable Comsumption)
5. Miljöetik 7,5 hp (Environmental Ethics)
6. Utveckling, globalisering och miljö 7,5 hp (Development, Globalisation and the Environment)
7. Ekologisk ekonomi 7,5 hp (Ecological Economics)
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8. Miljökommunikation 7,5 hp (Environmental Communication)
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen skall studenten kunna:
• identifiera och problematisera hållbar utveckling - begreppets olika dimensioner och perspektiv i teori och
praktik
• beskriva miljöproblem på olika skalnivåer kopplat till hur natur- och samhällssystem interagerar
• värdera och kritiskt granska olika handlingsalternativ för att nå hållbar utveckling
• relatera olika miljöproblem till politiska processer
• utifrån olika filosofiska teorier resonera om människans förhållningssätt gentemot växter, djur och
ekosystem
• resonera kring komplexa förhållanden mellan utvecklingsfrågor, globalisering och miljö
• utifrån skilda synsätt om ekologisk ekonomi, miljöekonomi och nationalekonomi diskutera hållbar
utveckling
• utarbeta egna samt värdera egna och andras miljökommunikation
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, exkursioner och projektarbeten.
Deltagande i seminarier, övningar, exkursioner och projektarbeten är obligatoriskt. Om särskilda skäl
föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från
skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.
Kunskapskontroll och examination

a. Kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga prov/redovisningar av projektarbeten.
b. Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt:
• godkända skriftligt och/eller muntligt redovisade övnings- och seminarieuppgifter
• deltagande i all obligatorisk undervisning.
e. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge kursen
ges. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte
genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att
annan examinator utses vid nästkommande prov. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att den upphört att
gälla, dock högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Begränsningar

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp
(GE1017), Social-ekologisk systemanalys, 7,5 hp (GE1018), Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp (GE1020),
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp, (NK1260 och GE1005), Hållbar konsumtion, 7,5 hp (GE1016),
Miljöetik, 7,5 hp (NK1020 och GE1008), Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp (GE1013), Ekologisk
ekonomi, 7,5 hp (NK1190 och 1004), Hållbar samhällsutveckling, 40 p (NK1140), Globalisering, utveckling
och miljö, 5 p (NK1010) och Miljökommunikation, 7,5 hp (GE1019).
Övrigt

Kursen ges som fristående kurs.
Kursen innehåller fältundervisning som kan medföra kostnader för studenten.
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Kursen ges i samarbete med Stockholms Resilienscentrum, Systemekologiska institutionen,
Statsvetenskapliga institutionen, Kulturgeografiska institutionen och Filosofiska institutionen.
Kurslitteratur

Kurslitteratur beslutas av institutionsstyrelsen och redovisas därefter i bilaga till kursplanen.
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