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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet 2016-01-18.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i något av huvudområdena geografi,
biogeovetenskap, geovetenskap, miljövetenskap, kulturgeografi, samhällsplanering, ekonomisk historia, eller
internationella relationer. Alternativt 30 hp från Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring.
Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
DEL1
DEL2

Benämning
Teori och metod
Projektarbete

Högskolepoäng
10
5

Kursens innehåll

a. Kursen behandlar nyttjandet av mark och andra naturresurser från lokal till global skala och i ett politiskekologiskt perspektiv. Kursen inleds med ett teoretiskt block där den politiska ekologins framväxt och
utveckling presenteras, och där jämförelser görs med andra vetenskapliga perspektiv gällande
markanvändning och naturresurshantering (t.ex. geografisk landskapsanalys och resiliensteori).
Kursen bygger därefter på fallstudier av lokalsamhällens bruk av mark- och vattenresurser, samt de
naturgeografiska förhållanden under vilka dessa samhällen lever. Karaktären av, orsaker till och effekter av
förändringar i naturresursutnyttjandet diskuteras och problematiseras, särskilt med en politisk-ekologisk
ansats, men även i andra vetenskapliga perspektiv. Särskilt fokus läggs på sociala förändringsprocesser och
ekologisk dynamik, med betoning på hur dessa kan samverka i tid och rum.
Olika miljöfrågor och deras konsekvenser, inom ramen för resurshantering i en global kontext,
problematiseras och analyseras i relation till komplexitet, lokala förutsättningar, maktrelationer och historiska
förhållanden. Vanligt utnyttjade politisk-ekologiska forskningsmetoder exemplifieras och diskuteras, med
särskilt fokus på tvärvetenskapliga angreppssätt.
b. Kursen består av följande delar:
1. Teori och metod (Theory and Methods) 10 hp
2. Projektarbete (Project) 5 hp
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Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Del 1 Teori och metod 10 hp
• utnyttja kunskaper om naturresurser, naturresursutnyttjande och markanvändning, för att kunna
problematisera miljöfrågor associerade till dessa, i ett, främst, politisk-ekologiskt perspektiv,
• diskutera miljömässiga och sociala förutsättningar samt historiska perspektiv i relation till markanvändning
och naturresurshantering med sikte på en framtida uthållig användning på olika skalnivåer.
Del 2 Projektarbete 5 hp
• tillämpa politisk-ekologiska teorier och metoder för analys av markanvändningsfrågor, i lokal till global
skala,
• genomföra ett självständigt projektarbete.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete. Deltagande i övningar,
seminarier, projektarbete och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger
kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att
delta i viss obligatorisk undervisning.
Kursen ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

a. Kunskapskontroll sker genom:
• skriftligt prov,
• skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.
Examination sker på engelska.
b. Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För godkänt krävs lägst betygsgraden E, samt godkända inlämningsuppgifter och deltagande i all
obligatorisk undervisning.
Kursens slutbetyg sätts genom en sammanvägning av betygen på kursens delar, där de olika delarnas betyg
viktas i förhållande till deras omfattning.
e. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges.
Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande
som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat
har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Kursen har minst två
examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges. Mellanliggande år ges minst ett
examinationstillfälle.
f. Vid betyget Fx ges möjlighet att komplettera upp till betyget E. Examinator beslutar om vilka
kompletteringsuppgifter som ska utföras och vilka kriterier som ska gälla för att bli godkänd på
kompletteringen. Kompletteringen ska äga rum före nästa examinationstillfälle.
Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att den upphört att
gälla, dock högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen. Bestämmelsen gäller även vid revidering av kursplanen samt vid
revidering av kurslitteratur.
Begränsningar

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i
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ett lokalt till globalt perspektiv, (GE7039) eller motsvarande.
Övrigt

Kursen ges i samarbete med Kulturgeografiska institutionen.
Kursen kan innehålla fältundervisning som medför kostnader för studenten.
Kursen ges som fristående kurs.
Kurslitteratur

Kurslitteratur beslutas av institutionsstyrelsen och publiceras på Institutionen för naturgeografis webbplats
senast 2 månader före kursstart.
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