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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Studenten skall efter genomgången kurs kunna visa:
• kunskap om begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska, sociala som 

ekonomiska aspekter

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter genomgången kurs kunna visa förmåga att:
• tillämpa kunskap om hållbar utveckling utifrån samhällsbyggnadsperspektiv

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter genomgången kurs kunna visa förmåga att reflektera:
• kring etiska aspekter i relation till hållbar utveckling
• kring lantmätarens olika yrkesroller i arbetet med hållbar utveckling inom 

samhällsbyggnad och samhällsplanering
• över hållbar utveckling vid samhällsbyggnad och samhällsplanering ur ett 

organisations- och företagsperspektiv.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 3c. 
(Områdesbehörighet 8 / A8)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Aktivt deltagande i seminarier
Skriftlig rapport i grupp

Kursens innehåll
I kursen varvas föreläsningar med seminarier:
• Introduktion till begreppet hållbar utveckling och den ämnesmässiga referensramen
• Hållbar utveckling i ett historiskt perspektiv med fokus mot definitionen av hållbar 

utveckling sett utifrån de tre dimensionerna: ekologisk hållbarhet, ekonomisk 
hållbarhet och social hållbarhet.

• Etiska perspektiv och förhållningssätt inom och för en hållbar utveckling.
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• Hållbar utveckling i praktisk handling, analys av praktiskt miljöarbete
• Hållbar utveckling som ett miljöverktyg i arbetet att ställa om samhället i riktning 

mot en hållbar utveckling i företag, myndigheter och organisationer
• Hållbar utveckling och länken till yrkesroller
• Gruppuppgift med seminariebehandling

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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