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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-12 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp på grundnivå inom huvudområdet Statsvetenskap/kunskap. Gymnasiets Svenska 3, Svenska B.
Svenska som andraspråk 3 eller Svenska som andraspråk B samt Engelska 6 eller Engelska A eller
motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- förklara samt kritiskt reflektera kring centrala begrepp inom det miljöpoliska kunskapsfältet,
- redogöra för centrala aspekter av samhällets hantering av miljöpolitiska problem och utmaningar,
- problematisera miljöpolitiska fenomen utifrån centrala statsvetenskapliga begrepp och teorier och
- genomföra en policyanalys med utgångspunkt i statsvetenskapliga och miljöpolitiska begrepp och
teorier.



Innehåll
Kursen ger orientering i och en fördjupning av miljöpolitik och de problem och möjligheter politiken och
dess institutioner ger för att hantera miljöhoten. Kursen ger även studenten en orientering i och en
fördjupning av grundläggande statsvetenskapliga begrepp med inriktning mot miljöpolitik. Kursen
behandlar miljöpolitik ur både ett teoretiskt och ett empiriskt perspektiv. Miljöproblemens och
miljöarbetets lokala, nationella och internationella dimensioner belyses och relateras till det politiska
systemets funktionssätt. Kursen behandlar också olika ideologiska och institutionella hinder för
genomförande av miljöpolitiskt förändringsarbete.

Kursen avslutas med ett metodologiskt moment där en policyanalys av en miljöfråga genomförs skriftligt
och presenteras muntligt på ett examinerande seminarium.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar och obligatoriska seminarier där vissa seminarier
leds av studenterna. Alla seminarier är del av examinationen. Vid seminarierna skall studenterna kunna
bidra med kvalificerade analytiska kommentarer i seminariediskussionen samt kunna hålla i en
seminariediskussion.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella skriftliga uppgifter, en muntlig presentation samt seminarier.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Överlappning föreligger ej.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.


