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Allmänna uppgifter
Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte
Kursen syftar till att diskutera olika teoretiska angreppssätt för governance, olika
governance-modeller i termer av skalor och nivåer, samt hur framgångsrikt olika
governance-regimer hanterar konkreta hållbarhetsutmaningar.

Mål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten
●

●

demonstrera en djupare förståelse av teoretiska och ideologiska antaganden bakom olika
typer av governance system baserade på marknad, statlig reglering och civilsamhället
(inklusive näringslivets och sociala rörelsers roll) och deras relevans för hållbarhet;
demonstrera medvetenhet om flera idag använda modeller för governance som
adresserar verkliga utmaningar för hållbarhet på olika nivåer (lokalt, nationellt, regionalt
och globalt) och på olika skalor (rumsliga och tidsmässiga).

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten
●

demonstrera förmåga att dels värdera fördelar och tillkortakommanden hos existerande
governance regimer gällande särskilda indikatorer avseende hållbarhet, dels förmåga att
föreslå alternativa governance metoder och samtidigt belysa deras alternativa fördelar
och tillkortakommanden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten
●

demonstrera förmåga att reflektera över egna behov av vidareutveckling av kunskaper
och kompetens.

Kursinnehåll
Kursen diskuterar olika teoretiska angreppssätt för governance, olika governance modeller
avseende skalor och nivåer, samt hur olika governance regimer hanterar konkreta
hållbarhetsutmaningar. Fokus ligger på:
●
●

●

Utvecklingen av governance som koncept, samt kritik som framförts;
Grundläggande förhållningssätt till governance och deras teoretiska grund i
samhällsteori (marknad, gemensamt agerande, statlig reglering, näringslivsinitiativ, ickestatliga organisationer, sociala rörelser etc.);
Olika idag använda governance modeller avseende svåra utmaningar för hållbarhet.

Kursens examination
Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner,
studentpresentationer samt individuella uppgifter/uppsatser. Aktivt deltagande i alla
undervisningsmoment förväntas av alla studenter. Deltagande i sessioner där
examinerande moment genomförs är obligatoriska. För att bli godkänd på kursen måste
studenten (a) erhållit godkänt betyg på samtliga individuella inlämningsuppgifter; (b)
erhållit godkänt betyg på samtliga kombinerade grupp/individuella inlämningsuppgifter;
(c) deltagit i samtliga obligatoriska moment. Studenter som underkänns i något moment
har rätt till omexamination. Ett tillfälle för omexamination ges efter kursens slut. Om
nödvändigt anordnas ett andra tillfälle för omexamination vid ett senare tillfälle. En
student som deltagit vid två examinationstillfällen utan att erhålla ett godkänt resultat har
rätt att byta examinator om inte speciella omständigheter gör att det inte är lämpligt.
Studenter som erhållit ett godkänt resultat kan inte göra om examinationen för att erhålla
ett bättre betyg.

Antagningsuppgifter
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur
●

●

●
●

Adger, Neil and Andrew Jordan: Governing Sustainability. Cambridge University Press,
2009. Vissa kapitel från boken sammanlagt antal sidor från de två böckerna, ca 400).
Delmas, Magali A. and Oran R. Young: Governance for the Environment – New
Perspectives. Cambridge University Press, 2009. Vissa kapitel från boken sammanlagt
antal sidor från de två böckerna, ca 400).
Collection of articles, reports, and chapters from books. Ca. 300 sidor.
Special reading , Selected reading corresponding to particular lectures, individual and
group assignment. Ca. 400 sidor.

Kontaktinfo och övrigt
Kursansvarig: Turaj Faran, turaj.faran@lucsus.lu.se

