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Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Miljövetenskap

Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Tekniska området 20.0 %
Naturvetenskapliga området 20.0 %
Samhällsvetenskapliga området 60.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera, diskutera och analysera komplexa problem på olika analysnivåer (individ-,
grupp-, samhälls-, och global nivå)
2. tillämpa strategier och beslutsanalysmetoder för att analysera, strukturera, och lösa
komplexa problem samt identifiera målkonfliker i dessa lösningar
3. identifiera och analysera komplexa problem i relation till hållbar stadsutveckling, globala
miljöfrågor och hållbarhet i stort
4. analysera hållbarhetsproblem utifrån etiska, internationella, genus- och kulturella
perspektiv.

Kursens innehåll Kursen innehåller perspektiv på komplexa problem relaterade till globala miljöproblem,
hållbar stadsutveckling och relaterade hållbarhetsfrågor. Kursen innehåller också verktyg och
strategier för att analysera och lösa komplexa problem. Kursen innehåller därtill avancerade
problemlösningsverktyg som är särskiljande för miljövetenskapen: tillståndsanalys,
framtidsscenarier, föreställnings-, och övergångsanalyser. Kursen innehåller också
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beslutsanalys and beslutsverktyg för att analysera och lösa komplexa problem.

Undervisning Seminarier och laborationer

Förkunskaper Miljövetenskap och systemteori 7,5 hp och Naturresursförvaltning och resiliensbyggnad för
social-ekologiska system 7,5 hp, eller motsvarande

Examinationsform Laborationsrapport och seminarium
 
Moment 0010 Laborationsrapport 5 hp, examinerar lärandemål 1-3, betyg A-F
Moment 0020 Seminarium 2,5 hp, examinerar lärandemål 1, 3-4 betyg U, G 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Laborationsrapport 5 hp Betyg: AF

0020   Seminarium 2,5 hp Betyg: UG


