INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

HU1132

Miljörörelser och miljöpolitik, 15 högskolepoäng

Environmental Movements and Policy, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-20 och
senast reviderad 2016-11-15 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2016-11-15, vårterminen 2017.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier
Inplacering

Kursen är en kärnkurs på grundnivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
(S1SML), 2) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SMI) och 3)
Kandidatprogrammet i Globala studier (S1GLS)
Huvudområde

Fördjupning

Humanekologi

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för olika miljörörelsers framväxt, perspektiv och strategier;
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• redogöra för olika teoretiska utgångspunkter för natursyn och miljöarbete;
• beskriva hur omsorg om människan, djur och natur motiveras utifrån olika etiska
perspektiv;
Färdigheter och förmåga

•
•
•
•

identifiera relevanta aktörer i konkreta aktuella fall inom miljöarbete;
tillämpa maktanalys på miljöfrågor;
utreda samband mellan natursyn, etik och miljöpolitik;
genomföra en fallstudie av en miljökonflikt med hjälp av humanekologiska begrepp;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• värdera hur föreställningar om natur kan påverka samhällsutvecklingen.
Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att hållbar utveckling utgör kursens
huvudsakliga fokus. Minst ett av kursens lärandemål visar tydligt att kursens innehåll
uppfyller minst ett av Göteborgs universitets kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och förståelse för miljöarbetets historiska,
politiska, maktmässiga, etiska och praktiska aspekter. Vidare ger kursen ger kunskap
om miljöproblemens uppkomst och samhällelig hantering.
Kursen består av tre delmoment:
1. Miljöarbetets framväxt (4 hp) behandlar idéer, händelser och rörelser som har haft
stor betydelse för dagens miljöarbete, och deras historiska rötter, samt hur dessa
idéer, händelser och rörelser har påverkat inriktningen på dagens miljöarbete.
Momentet behandlar också olika kulturers naturuppfattningar i ett historiskt
perspektiv.
2. Miljö, etik och politik (6 hp) behandlar hur förekommande perspektiv och strategier
inom miljöarbete skiljer sig med tanke på etiska utgångspunkter (t.ex. biocentrism,
utilitarism) och ideologiska preferenser (t.ex. liberalism, feminism). Vidare
behandlas och diskuteras betydelsen av makt för såväl uppkomsten av
miljöproblem som lösningen av desamma.
3. Miljöarbetet i praktiken (5 hp) behandlar miljöarbetet ur ett tillämpat perspektiv.
Dels genom en genomgång av de lagar och beslutsprocesser som reglerar och styr
det konkreta miljöarbetet och dels behandlas det komplex av aktörer som direkt
eller indirekt deltar i och påverkar detta arbete. Momentet behandlar såväl
nationell som regional (EU) och internationell nivå. Momentet avslutas med att
kursdeltagarna studerar och analyserar den samhälleliga hanteringen av ett
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specifikt miljöprojekt/miljöproblem utifrån maktmässiga, etiska och ideologiska
dimensioner.

Former för undervisning

Undervisning baseras på föreläsningar, seminarier och arbete enskilt och i grupp.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska.
Former för bedömning

Kursen examineras genom hemtentamen, individuella inlämningsuppgifter, samt
grupparbeten som inkluderar presentation och opposition.
I kursen ingår moment med krav på fysisk närvaro och aktivt deltagande eftersom det
bidrar till det kollektiva lärandet och till att utveckla studentens förmåga att muntligt
förmedla och diskutera förvärvade kunskaper i dialog med andra. Dessa moment är
därför obligatoriska. Om särskilda skäl finns så medges skriftlig komplettering av
examinerad studentprestation. En komplettering bygger på samma uppgift som den
ursprungliga examinationen. Om en student inte lämnar in komplettering inom utsatt
tid underkänns studenten på examinationsuppgiften.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd krävs att samtliga obligatoriska moment och examinationer på
delkursen är godkända. För Väl godkänd krävs väl godkänd på hemtentamen samt
godkänt på övriga obligatoriska moment och examinationer.
Kursvärdering

Kursansvarig är skyldig att säkerställa att studenterna ges möjlighet att muntligt och
skriftligt utvärdera kursen varje gång den ges och att utvärderingen ingår som grund för
den kontinuerliga utvecklingen av såväl kursen som dess plats i utbildningssystemet.
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