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Fördjupning A1F

Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod MIA305

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Miljövetenskap

Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 40.0 %
Tekniska området 40.0 %
Naturvetenskapliga området 20.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva samhällsutveckling genom att använda tvärvetenskapliga perspektiv på socio-
teknisk förändring och social innovation
2. förklara innebörden i begrepp för styrning för hållbar utveckling
3. kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera samhällsutveckling genom att
använda metoder för socio-teknisk förändring och social innovation
4. utveckla upplägg för styrning av hållbarhetsomvandlingar
5. diskutera förutsättningar, hinder och möjligheter relaterade till styrning av socio-tekniska
system för hållbar utveckling
6. utvärdera styrformer med avseende på vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Kursens innehåll Kursen omfattar teoretiska begrepp och tvärvetenskapliga metoder relaterade till socio-teknisk
förändring, social innovation, övergångar och styrning.

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Problemlösningsverktyg för komplexa hållbarhetsutmaningar 7,5 hp eller motsvarande
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Examinationsform Skriftlig tentamen och seminarier

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   Skriftlig tentamen 5 hp Betyg: AF

0020   Seminarier 2,5 hp Betyg: UG


