KVARTIL 2

KVARTIL 1

HÖST
Från lokala naturresurser till global konsumtion
(kärnkurs)
Teman:
• Samhällets metabolism förr och nu
• Lokala och globala materialflöden
• Ekologiskt ojämna handelsbyten
• Den biologiska regimens begränsningar
• Samhällens ekologiska fotavtryck
• Samhället som ett socialekologiskt system
• Naturresurser och kön
• Centrala frågor:
• Vad menas med adaptiv utveckling?
• Hur leva med en planet?
• Hur frigöra sig från samhällets oljeberoende?

HÖST/VÅR
Metod inom i globala studier

Miljörörelser och miljöpolitik (kärnkurs)

Nyckelord:
• Vetenskapsteori
• Forskningsdesign
• Kvantitative och kvalitative metoder
• Problemorienterad forskning
• Fallstudie som tvärvetenskaplig metod
• Uppsats planering

Teman:
• Kulturers natursyn
• Miljöetiska perspektiv: mänskliga rättigheter,
miljörättvisa, djupekologi, djurrätt
• Miljöpolitiska perspektiv: politisk ekologi, ekologisk
ekonomi
• Miljörörelser & politiska partier: olikhet lokalt och globalt
• Miljöarbetets maktmässiga och ideologiska ansatser:
motstånd, reformism, radikalism
Centrala frågor:
• Hur påverkar samhällets natursyn miljöarbetet?
• Hur motivera omsorg för miljön?
• Vad har makt med miljö att göra?

Exkursioner/grupparbeten där specifika naturresursbruk
studeras för att få förståelse för de globala processerna
som binder ihop lokalt naturresursanvändning till global
konsumtion, inklusive deras sociala och ekologiska
effekter.

Miljöpolitiska rollspel och grupparbeten där naturresursbruk analyseras utifrån maktmässiga, ideologiska och
etiska aspekt.

Hållbara städer (fördjupningskurs)

Humanekologi: Examensarbete

Teman:
• Stadens historiska funktioner och utveckling
på olika kontinenter
• Exempel på stadsutveckling, nationellt
och internationellt
• Stadsutvecklingens sociala och politiska dimensioner:
makt och rättvisa; gentrifiering, diversifiering,
segregering; stadsplanering, demokrati, deltagande,
konfliktlösning
• Transdisciplinära samarbeten och forskning inom
stadsutveckling

Nyckelord:
• Problemformulering
• Material insamling
• Uppsats skrivandet
• Uppsatsforsvarandet

Centrala frågor:
• Urbanisering: problem eller möjlighet?
• Vad krävs för att få stadsutveckling att bli såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbar?
• Hur kan stadens trafik och transport bli hållbara?
• Vad har stadsutveckling med ekosystemförståelse att
göra?
Studiebesök och fallstudier: hållbar stadsutveckling
i Göteborg.

VÅR

Exempel på möjliga teman:
• Miljömedvetenhet och kommunalt miljöarbete
• Medborgardialog som verktyg för hållbar
stadsutveckling
• Den kollaborativa konsumtionens drivkrafter
• Politikers syn på ekonomisk tillväxt
• Strategier för att klimatanpassa jordbruket
• Hushållning med åkerjord
• Hur värdesätta naturen?

Hållbar utveckling - historia och nuvarande kontext
(fördjupningskurs)
Teman:
• Begreppets/processens historik och utveckling
• Genomgång av förekommande politiska strategier,
vetenskapliga verktyg och metoder för hållbar
utveckling: miljömanagement; resursförvaltning,
medborgerligt deltagande m.m
• Genomgång av aktuell forskning kring hållbar
utveckling: multidisciplinära förhållningssätt;
styrning av hållbar utveckling på lokal, nationell och
global nivå
Centrala frågor:
• Vad är hållbar förvaltning av mark, vatten, avfall,
biobränsle?
• Hur göra hållbar utveckling inkluderande & demokratisk?
• Vilka är morgondagens stora utmaningar inom hållbar
utveckling?
Gruppbaserad fallstudie där strategier och tillämpning
av hållbar utveckling studeras hos en specifik aktör/
verksamhet.

