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Globala miljö- och rättvisefrågor, 7,5 högskolepoäng 
Global Environment och Development, 7,5 credit points 

 
Grundnivå 

 
Allmänt 
Kursen behandlar hållbar utveckling utifrån såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt 
perspektiv och syftar till att ge ökad medvetenhet om globala hållbarhetsfrågor. 

 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande 
• kunna diskutera villkor för hållbar utveckling 
• ha förmåga att översiktligt redogöra för grundläggande ekologiska begrepp samt att 

sammanfatta människans relation till ekologiska skeenden och naturresurser i ett histo-
riskt perspektiv 

• översiktligt kunna beskriva globala miljöeffekter orsakade av mänsklig verksamhet samt 
att kunna relatera dessa till såväl orsaker och konsekvenser som hur de hanteras av myn-
digheter och ideella organisationer 

• kunna redogöra för olika metoder att värdera hållbarhet samt strategier att nå en hållbar 
utveckling 

• ha utvecklat ett etiskt och kritiskt förhållningssätt till samhällsutvecklingen ur såväl rätt-
vise- och jämställdhetsperspektiv som med avseende på resursanvändning och miljöpå-
verkan 

• kunna analysera globala konflikter ur såväl ekologiska, ekonomiska som kulturella per-
spektiv. 

  
Innehåll 
Hållbar utveckling 
Jordens resurser, deras tillkomst, användning och fördelning 
Människans förhållningssätt till naturen i ett historiskt perspektiv 
Globala miljöeffekter 
Rättvisefrågor, befolkning och utveckling,  
Mänskliga rättigheter, internationell solidaritet och samverkan 

Kurskod: LGMA17 
Ämnesnivå:  A 
Utb.omr.: NA 50% 
 SA 50% 
Ämneskod: MKU 



 
 
 
 
 
Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. 
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Lärandet sker i form av  föreläsningar, seminarier och gruppövningar. 
Kursen genomgörs i form av distansundervisning. 

  
Examination och betyg 
Som betyg används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. För godkänt resultat 
krävs  
• godkända obligatoriska uppgifter  
• aktivt deltagande i gruppdiskussioner 
 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas enligt särskilda anvisningar för fristående kurser 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  
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   Antal sidor 
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 Aktuell debattlitteratur (enligt anvisningar i studieplanen)                         200 – 300 
 
 Dessutom tillkommer Internetsidor, rapporter och kompendier efter 
 examinators anvisningar.                                                                                 max  300 
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