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Kandidatexamen i socialantroplogi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapligt ämne. Engelska B.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

M223 Hållbar framtid: Nya riktningar inom miljöantropologi 7.5

Kursens innehåll

Inför de angelägna miljöproblem, inte minst de   som sammanhänger med globala klimatförändringar, har
frågan om hur samhällen organiseras återfått sin angelägenhet. I denna kurs ställer vi den grundläggande
frågan om vad "hållbar framtid" omfattar. Ett sätt att närma sig detta är att studera olika  försörjningssystem
runtom i världen. Här kommer vi att undersöka hur människor i olika samhällen har anpassat sig till olika
slags miljöer. Likaså hur dessa samhällen har inlemmats i mer omfattande strukturer av produktion, handel
och resande. Vi kommer att ta upp viktiga samtida frågor relaterade till den mänskliga dimensionen av
miljöförändringar, och undersöker hur globala maktrelationer inverkar på tillgång till naturresurser och
rättigheter till mark. Kursen utgår från nyare forskning om miljöantropologi och politiska ekologi, och tar
även upp äldre antropologiska debatter om distinktioner mellan natur- och kultur.

Förväntade studieresultat

1. Att vara förtrogen med centrala debatter inom miljöantropologi;

2. känna till och ha en generell förståelse av grundläggande försörjningssystem;

3. kunna diskutera miljöfrågor utifrån ett antropologiskt perspektiv;

4. kunna formulera en relevant forskningsfråga inom ramen för det aktuella temat.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

Kurskrav:
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* Minst 80% närvaro. Mer än 20% frånvaro måste kompenseras, i samråd med läraren.
* Slutförande av alla övningar och inlämningsuppgifter, inklusive hemtentamen.
* Aktivt deltagande i seminarier.

Utvärdering av kursen kommer att handla om hur väl kursens genomförande har varit relaterat till
lärandemålen. 

Kursen ges på engelska.

Kunskapskontroll och examination

Examination genom hemskrivning. 

Tentamensfrågor och uppgifter får besvaras på svenska eller engelska. 

För att få betyg måste du vara inskriven på kursen och närvarande vid minst 50% av
undervisningstillfällena.

Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F). Den som får betyget F eller Fx (dvs
underkänt) har möjlighet att komplettera inlämnade uppgifter. 

Kompletterade eller för sent inlämnade uppgifter kan betygssättas med högst betyget C. (Undantag från den
regeln kan göras om det finns särskilda skäl, och efter beslut av studierektor).

Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge
kursen ges för att uppnå lägst betyget E. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E enligt den 7-
gradiga skalan.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger på samma kurs av en examinator har rätt att begära
att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst tre gånger under en
tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Med
prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar.

Begränsningar

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst tre gånger under en
tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. 
Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar.

Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur finns angiven senast en månad före kursstart.
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