
MVEN05 
 
 
Kursplan för Miljövetenskap: Styrmedel för förebyggande miljöskydd, 15 
högskolepoäng 

Environmental Science: Instruments for preventative environmental 
protection, 15 higher education credits  
 

1. Grundläggande uppgifter 
Fastställd av naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2009-03-11. Planen träder i kraft 
2009-03-11. Kursen är på avancerad nivå. 
 
2. Allmänna uppgifter 
Kursen ingår i huvudområdet miljövetenskap vid den naturvetenskapliga fakulteten. Kursen är en 
valbar kurs på avancerad nivå för en masterexamen i miljövetenskap. Kursen kan även läsas som 
fristående kurs. Kursen ges på svenska och eventuellt på engelska. 
 
3. Lärandemål 
 
Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper och 
färdigheter: 
 

• Kunskap och förståelse för hur olika styrmedel ger minskad miljöpåverkan från 
produktion respektive konsumtion, inklusive administrativa, ekonomiska och informativa 
styrmedel som kan utveckla idéer för att förtydliga sambandet mellan konsumtion och 
miljöpåverkan. 

• Kunna tillämpa policyarbete på mikronivå, med speciell inriktning mot hushåll, utifrån 
samhällsvetenskapliga forskningsmetoder.  

• Ha förmåga att bedöma samband mellan strategier och styrmedel på internationell, 
europeisk, nationell, och regional/lokal nivå, med fokus på att formulera samspelet mellan 
handelssystem och miljöarbete; samt att kunna värdera internationella miljökonventioner, 
internationella aktörer och deras påverkan på miljön. 

• Kunna kommunicera sina bedömningar och den underliggande kunskapen i praktikarbete 
gentemot myndighetspersonal och allmänheten.  

• Ha utvecklat förmåga att studera på ett i stort sett självständigt sätt.  

 

4. Kursinnehåll 
Kursen omfattar 15 högskolepoäng och innehåller två huvuddelar: ett avsnitt som främst 
fokuserar på internationellt miljöarbete och de stora utmaningarna, och en del som är inriktad på 
regionalt och lokalt miljöarbete. Kursen har en samhällsvetenskaplig inriktning och ger också en 



introduktion till samhällsvetenskaplig forskningsmetodik, i syfte att förbereda studenterna för 
uppsatsarbetet. 
 
Följande ämnen presenteras och diskuteras under kursens gång: 
 

• Hållbarhetsarbetet inom ramen för det internationella handels- och finanssystemet. 
• Den praktiska implementeringen av internationella miljökonventioner. 
• Tekniköverföring från industriländer till utvecklingsländer. 
• Lokalt och regionalt hållbarhetsarbete med inriktning på olika informativa styrmedel och 

livsstilsfrågor. 
• Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik. 

 
Ämnen ovan introduceras genom olika moduler, vilka kan innefatta en introducerande föreläsning, 
följt av olika övningar, där grupparbeten, debatter , seminarier och studiebesök kan vara aktuella  
 
5. Undervisning och examination 
Undervisningen utgörs av föreläsningar, övningar individuellt eller som grupparbete. Deltagande 
i övningar (både individuellt och i grupp) är obligatoriskt. Examination sker genom 
betygssättning av egna arbeten, grupparbeten och tentamen.  
 
För studerande som inte godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i 
nära anslutning härtill. 
 
6. Betyg 
Betygsgraderna på kursen är godkänd, underkänd och väl godkänd. För delmoment med 
grupparbeten ges betygen underkänd eller godkänd. 
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkända övningar individuellt eller i grupp, samt 
godkänd tentamen. För väl godkänt betyg krävs väl godkända individuella övningar, godkända 
grupparbeten samt väl godkänd tentamen. 
 
7. Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt 90 högskolepoäng naturvetenskapliga 
kurser inklusive: 

- MVEC14 Industriell miljöekonomi, 15 högskolepoäng eller MVET10 Miljöskydd, 15 
högskolepoäng 

 
8. Litteratur 
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart. Se 
Miljövetenskaps webbsida; www.miljovetenskap.lu.se. 
 
9. Övrigt 
 
10: Diarienummer 
N 2009/152 


