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Internationella klimatförhandlingar (7,5 hp) 
International Climate Change Negotiations (7,5 ECTS) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (Teologiska kultur- och samhällsstudier) 
Kurskod: 0242 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogram för 
kandidatexamen i teologi eller filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i teologi och 
filosofi (30 hp) är fullgjord. Deltagare i fristående kurs förutsätts ha i huvudsak samma 
förkunskaper.  
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 

• kunna redogöra övergripande för den huvudsakligen historien och de viktigaste milstolparna 
i de internationella klimatförhandlingarna, 

• förstå de främsta hindren, utmaningarna och möjligheterna för att nå en internationell 
överenskommelse,  

• visa grundläggande förståelse för samspelet mellan den politiska processen och 
vetenskapens arbete, 

• visa förmåga att diskutera komplexiteten och kompromisserna i internationella förhandlingar 
om miljöpolitiken och dess genomförande. 

 
 
 
Innehåll 
Studenterna kommer under kursen studera processen och förhandlingarna på klimatområdet sedan 
FN:s ramkonvention 1992 och Kyotoprotokollet 1997. Varför har grupper som företräder olika 
intressen så svårt att förhandla fram och anta en omfattande internationell överenskommelse som 
skulle minska växthusgaserna tillräckligt för att rädda klimatet? Hur har klimatfrågan utvecklats 
globalt? Hur har länders positioner förändrats över tiden, och varför? Under kursen kommer vi att 
följa utvecklingen fram till de avgörande förhandlingarna som ska avslutas i Paris i december 2015. 
Samspelet mellan den politiska processen och vetenskapens utveckling kommer också att studeras. 
 
Undervisning och examination  
Undervisningen består av föreläsningar och diskussionsseminarier, främst i Stockholm men också i 
Uppsala. Experter med kunskap och erfarenheter från både klimatförhandlingar och vetenskap 
kommer att föreläsa och bli intervjuade. Examinationen består av seminarier och en skriven PM i 
slutet av kursen. Kursen ges på engelska. Den avslutande essän skrivs företrädesvis på engelska, 



men det är också tillåtet att skriva på svenska.  
 
Litteratur  
Gupta, Joyeeta 2014: The History of Global Climate Governance (262 pp.) (ISBN 
9781107040519). 
Bolin Bert, 2008: A History of the Science and Politics of Climate Change, Cambridge University 
Press (250 pp.) (ISBN 9780521088732). 
Downie, Christian 2014: The Politics of Climate Change Negotiations (224 pp.) (ISBN 
9781783472109). 
TWN News Update - Climate Change Talks, Lima (158 pp.) (Third World Network 2015) 
Strengthening Global Climate Change Negotiations: Improving the Efficiency of the UNFCCC 
Process (Nordic Council) (28 p.) 
Ett kompendium med utvalda texter kommer att delas ut till studenterna i samband med kursstarten.  
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser” 
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