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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i samhällsvetenskapligt huvudområde med examensarbete om minst 15 hp
eller
Kandidatexamen med examensarbete om minst 15 hp inom något av följande huvudområden:
- Geografi inriktning kulturgeografi
- Historia inriktning miljöhistoria
- Juridik inriktning miljörätt
- Miljövetenskap inriktning samhällsvetenskap
Samt Engelska 6
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Provkod
8004

Benämning
Miljö och global styrning

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar relationen mellan globala miljöproblem (såsom klimatförändring, minskande biologisk
mångfald, avskogning och marina föroreningar), transnationalism och globalt styre.
Kursen ger fördjupade kunskaper i det omfång och de processer, aktörer, institutioner och mekanismer som
global miljöstyrning inbegriper. Fokus ligger på terminologin i, och på de huvudsakliga approacherna
gentemot de grundläggande problemen på området. Kursen behandlar den historiska uppkomsten av
mellanstatligt samarbete, internationella miljöavtal och regimer, samt på transnationella samarbeten och
privata institutioner för styrning. Kursen uppmärksammar dessutom rollerna hos statliga respektive ickestatliga aktörer (civilsamhället, företag, miljörörelsen, vetenskapssamhället), samt nya styrningsformer och
policyinstrument (certifiering, offentligt-privat partnerskap, internationellt fastställande av miljömål).
Effektiviteten och legitimiteten i global miljöstyrning ställs vid sidan av målen hos olika intressenter och
drivkrafterna bakom global miljöförändring, samt kopplingarna mellan olika sakfrågor, och de globala målen
utveckling och miljö.
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Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
- Besitta relevanta kunskaper om de frågor som är centrala för global miljöstyrning och politik, såsom
klimatförändringar, biologisk mångfald, avskogning, luftföroreningar, och hållbar utveckling, samt identifiera
och förklara kopplingarna dem emellan.
- Förstå implikationerna av teoretiska perspektiv för analys av miljöproblem. Dessa perspektiv inkluderar ett
politisk-ekonomiskt perspektiv, regimteori, teorier om effektivitetsmätning och rättvisehänsyn.
- Kunna beskriva och använda de centrala begreppen inom det akademiska forskningsfältet global
miljöstyrning på miljöproblemens orsaker, konsekvenser och lösningar.
2. Färdigheter och förmågor
- Kunna analysera de huvudsakliga styrningsapproacherna och metoderna med målet att förstå den roll och
makt som statliga och icke-statliga aktörer har i globala miljöfrågor.
- Kunna tillämpa dessa approacher och metoder för att belysa statliga och icke-statliga aktörers roll och makt
i globala miljöfrågor.
3. Värdering och förhållningssätt
- Kunna kritiskt utvärdera olika sätt att formulera, strukturera och implementera forskning om global
miljöstyrning.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska. Ett aktivt deltagande på
seminarierna förväntas. Information om hur frånvaro kan kompletteras delas ut vid kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom seminarieuppgifter och en hemtentamen.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra,
C = Bra,
D = Tillfredsställande,
E = Tillräckligt,
Fx = Otillräckligt,
F = Helt otillräckligt.
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få godkänd slutbetyg krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, fullgjord närvaro vid
obligatoriska seminarier samt att seminarieuppgifter är inlämnade och godkända.
e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Den termin kurstillfälle saknas ska
minst ett examinationstillfälle erbjudas
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till studierektor. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för
högre betyg.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) På delkurser som examineras genom hemtentamen eller självständigt arbete kan komplettering av
examinationsuppgiften medges om betyget är Fx och om information om att komplettering finns som
möjlighet återfinns i studiehandledning för den aktuella kursen. Den kompletterande uppgiften ska i dessa fall
lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsuppgift har meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering av brister av förståelsekaraktär: mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del
alltför begränsade resonemang, används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel
används betygen A-E.
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Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Övrigt

Kursen får inte medtagas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet genomgången kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats, www.statsvet.su.se, senast två månader före
kursstart.
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