Naturvetenskapliga fakulteten

MVEB15, Miljövetenskap: Miljöpolitik och förvaltning, 15
högskolepoäng
Environmental Science: Governing the Environment, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 201601-25 att gälla från och med 2016-01-25, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen är en valbar kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i
miljövetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
Enstaka moment kan ges på engelska
Huvudområde

Fördjupning

Miljövetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

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

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:
• grundläggande kunskap om miljöpolitik och offentlig förvaltning, samt dess
aktörer, strukturer och processer
• förståelse för vilka effekter olika val i politiken kan få för miljön
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Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• använda relevanta redskap för att analysera och reflektera över miljöpolitikens
grundproblem och styrning samt den offentliga förvaltningens organisation och
genomförande av miljöpolitiken
• sammanställa och förmedla resultat av en inlärningsprocess i såväl skriftlig som
muntlig form inom givna tids- och utrymmesramar
• utföra grundläggande informationssökningar, samt kunna utföra enkel
referenshantering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa förmåga
• att kritiskt reflektera över och värdera olika perspektiv på miljöpolitisk styrning
och organisering
• att ansvara för och planera sin egen arbets- och inlärningsprocess
• att samarbeta med andra i syfte att realisera gemensamma mål

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt av det svenska politiska systemet och dess aktörer på olika
nivåer med särskilt fokus på hur miljöfrågorna hanteras. Dessutom behandlas EU:s
institutioner och beslutsprocesser samt internationellt samarbete inom miljöområdet.
De demokratiska beslutsprocesserna på lokal, regional, nationell och internationell
nivå studeras. Riksdagens och regeringens, partiernas, organisationernas och medias
roll i miljödebatten och beslutsprocessen analyseras. De miljöetiska positioner som
ligger till grund för olika ställningstaganden i miljöpolitiken diskuteras.
Politisk styrning, implementering och utvärdering inom miljöområdet studeras. Den
statliga och kommunala förvaltningens organisering, uppgifter, arbetssätt och
beslutsbefogenheter behandlas. Expertrollen samt tjänstemannens befogenheter och
skyldigheter inom det demokratiska systemet analyseras. Medborgarens deltagande
och insyn i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens verksamhet diskuteras, vilket bl a
inkluderar offentlighetsprincipen och rättssäkerhetsfrågor. Förändringstendenser
såsom målstyrning, decentralisering och privatisering i offentlig verksamhet, som
påverkar miljöpolitikens styrning och organisering belyses.

Kursens genomförande
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt. All undervisning förutsätter ett aktivt
deltagande från studenten genom förberedelser samt referat- och analysuppgifter.
Studenterna får under kursen arbeta med empiriskt material från miljö- och
hälsoskyddsområdet samt träna sig i muntlig och skriftlig framställning.

Kursens examination
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Examination sker löpande och består av fem uppgifter, som inkluderar en
salstentamen, muntliga presentationer och skriftliga inlämningar, varav den sista i
form av ett kurspapper kopplat till ett oppositionsseminarium. För studerande som
inte godkänts vid ordinarie examination erbjuds ytterligare examinationstillfälle i nära
anslutning därtill.
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 godkänt på samtliga betygsgrundande
uppgifter. För de fyra första examinationstillfällena ges endast betyget Underkänd
eller Godkänd. Slutbetyget avgörs av en sammanvägning av resultaten på dessa
moment och det avslutande kurspappret.

Förkunskapskrav
Grundläggande samt 30 högskolepoäng naturvetenskapliga kurser, inklusive MVEA01
Miljövetenskaplig grundkurs, 15 högskolepoäng, eller motsvarande.

Övrigt
Kursen kan ej tillgodoräknas i en examen tillsammans med kursen MVEC15 Miljö
politik och förvaltning, 15 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen MVEB15, Miljövetenskap: Miljöpolitik och
förvaltning
Gäller från V16
1601 Orientering i offentlig dokumentation, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Deltagit
1602 Det svenska politiska systemet, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1603 Diskussion, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1604 Policyanalys, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1605 Slutprov, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

