Naturvetenskapliga fakulteten

MVEN16, Miljövetenskap: Klimatpolitik, samhällsstyrning
och kommunikation, 15 högskolepoäng
Environmental Science: Climate policy, Governance, and
Communication, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 201102-03 att gälla från och med 2011-02-03, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs på avancerad nivå för en filosofie masterexamen inom
huvudområdet miljövetenskap med fördjupning i tillämpad klimatstrategi.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Kursen ges på svenska, dock kan enstaka moment ges på engelska.

Kursens mål
Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper
och färdigheter:

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för och reflektera över olika samhällsvetenskapliga perspektiv
(t.ex. statsvetenskapliga, miljörättsliga, miljöekonomiska,
kommunikationsvetenskapliga) på klimat- och miljöpolitisk styrning och
förvaltning på olika administrativa nivåer.
• kunna reflektera över de komplexa strukturer och aktörsrelationer som
karaktäriserar beslutsprocesser, styrning och genomförande inom miljö- och
klimatpolitiken.
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• kunna redogöra för politiska och förvaltningsmässiga besluts- och policyprocesser
i den miljöpolitiska förvaltningen av relevans för klimatpolitiken.
• kunna redogöra för och kategorisera miljö- och klimatpolitiska strategier,
styrmedel och åtgärder.

Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna tillämpa samhällsvetenskapliga perspektiv för att analysera aktuella frågor i
klimatpolitiken och utvecklingen av klimatstrategiskt arbete inom miljöpolitisk
förvaltning.
• kunna kritiskt granska och analysera olika perspektiv och åsikter i den
klimatpolitiska debatten i media och andra offentliga sammanhang.
• kunna tillämpa, bedöma och granska klimatpolitiska strategier, styrmedel och
åtgärder inom olika sektorer såsom energi, transporter, byggande och planering.
• kunna tillgodogöra sig, bedöma och kritiskt granska sammanfattad och
syntetiserad information från olika källor och presentera resultaten i muntlig och
skriftlig form, inför forskare, beslutsfattare och allmänheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna värdera betydelsen av klimatpolitik, samhällstyrning och kommunikation
för utvecklingen av en klimatmässigt och i övrigt hållbar samhällsutveckling.
• ha förmåga att identifiera sitt behov av kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt och grundläggande förståelse av samhällsvetenskapliga
perspektiv på klimatpolitisk styrning och förvaltning. Genom föreläsningar och egna
arbeten behandlas statsvetenskapliga perspektiv på klimatpolitik och policyprocesser
och miljöpolitisk samhällsstyrning. Detta inkluderar den flernivåproblematik som
karaktäriserar miljö- och klimatpolitiken och som spänner över internationell,
europeisk, nationell och lokal nivå samt olika sektorer (offentligt, privat, civilt).

Vidare behandlas för klimatfrågan relevanta aspekter på miljörätt och
myndighetsutövning, rättsliga styrmedel för klimatpolitik, reglering av verksamheter
samt rättsliga aspekter på samhällsplanering och infrastruktur. Även teknikpolitik och
teknikavtal samt ekonomiska avtal såsom flexibla mekanismer ingår.
N201187

3/ 5

Kursen behandlar också en kritisk granskning av förhållandet mellan medier och
klimatförändringar, de skilda sätt på vilka klimatförändringar skildras i medier i olika
delar av världen, liksom medieindustrins påverkan på klimatpolitiken lokalt såväl som
globalt. Detta innefattar opinionsbildning och makten över dagordningen, mediernas
bild och allmänhetens förståelse samt medielogik och nyhetsvärdering. I anslutning till
detta genomför studenterna en medieanalys.

Kursen avslutas med ett projektarbete där studenterna arbetar med ett tema av
relevans för klimatpolitiken (t.ex. en utredning, en process eller aktuell reform) som
studenterna reflekterar över utifrån kursens olika statsvetenskapliga, juridiska,
kommunikativa och ekonomiska perspektiv.

Kursens genomförande
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten.
Deltagande i seminarier, övningar, och projektarbeten och därmed integrerad annan
undervisning är obligatoriskt.

Kursens examination
Examination sker via inlämningsuppgifter, muntliga övningsredovisningar och
projektredovisningar under kursens gång.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkända resultat på inlämningsuppgifter,
muntliga övningsredovisningar och projektredovisningar samt deltagande i alla
obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på
de moment som ingår i examinationen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng
eller motsvarande utländsk examen samt kunskaper motsvarande MVEN15
Klimatförändringen: vetenskap och samhälle, 15 hp.
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För tillträde till kursen krävs även godkänd Svenska B och Engelska B eller
motsvarande.

Övrigt
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Prov/moment för kursen MVEN16, Miljövetenskap: Klimatpolitik,
samhällsstyrning och kommunikation
Gäller från H10
1101 Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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