Samhällsvetenskapliga fakulteten

HEKM22, Humanekologi: Metoder i humanekologi, 7,5
högskolepoäng
Human Ecology: Methods in Human Ecology, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi 2015-09-01 och senast reviderad 2017-09-05. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2017-09-15, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som obligatorisk kurs inom masterprogrammet i humanekologi (Master's
Programme in Human Ecology: Culture, Power and Sustainability), 120
högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Humanekologi

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten:

Kunskap och förståelse
• visa fördjupad kunskap om metodologi och olika forskningsmetoder, både
kvantitativa och kvalitativa, inom ramen för humanekologisk forskning,
• visa förståelse för kritiskt problemorienterad och systemtänkande forskning inom
humanekologi och de antaganden och principer som tvärvetenskapliga och
gränsöverskridande metoder bygger på,
• visa fördjupad kunskap om hur valet av metod kan ha konsekvenser för hela
forskningsprocessen och resultatet av denna,
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Färdighet och förmåga
• visa förmåga att kritiskt diskutera och motivera olika metodologiska
förhållningssätt, konkreta forskningsmetoder och typer av data från ett
humanekologiskt perspektiv,
• visa förmåga att välja metod utifrån formulerade forskningsfrågor och teoretisk
utgångspunkt,
• visa förmåga att utforma en forskningsdesign och genomföra en praktisk
tillämpning av humanekologiska metoder,
• visa förmåga att självständigt söka information om kursens teman, kritiskt
analysera och utvärdera informationen och dess källor samt verkningsfullt
förmedla resultaten,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att kritiskt reflektera över metodfrågor och olika forskningsmetoder
inom ramen för humanekologisk forskning,
• visa förmåga att kritiskt värdera metodologi med avseende på t ex antaganden,
begränsningar och konsekvenser samt alternativa tillvägagångssätt,
• visa förmåga att kritisk diskutera etiska frågor inom valet av metod och
genomförande av forskningsprocesser.

Kursens innehåll
Kursen ger ingående kunskap om humanekologiska metoder, båda kvalitativa och
kvantitativa, och behandlar forskningsdesign och forskningsstrategier av betydelse för
kritisk tvärvetenskaplig humanekologisk forskning. Med utgångspunkt från kritiska
vetenskapsteoretiska perspektiv, som tidigare introducerats under masterprogrammet
i humanekologi (Master's Programme in Human Ecology: Culture, Power and
Sustainability), eller motsvarande, får studenten en vidare fördjupning i
humanekologiska tvärvetenskapliga metoder, och hur dessa kan användas för att
genomföra den konkreta forskningsprocessen utifrån teoretiska antaganden. Kursen
avslutas genom en praktisk tillämpning av de introducerade metoderna.

Kursens genomförande
Undervisningen består av en serie föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ger
en teoretisk introduktion till kursens ämnen och följs upp av seminarier där
studenterna uppmuntras att kritiskt reflektera över teoretiska förhållningssätt och att
relatera dem till verkliga händelser. Deltagande i gästföreläsningar, gruppdiskussioner,
studentredovisningar, seminarier och exkursioner/praktiska tillämpningar är
obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för
obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen förskyllan, t ex olycksfall,
plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska
momentet. Detta gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant.
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Kursens examination
Kursen examineras genom ett individuellt hemprov och ett avslutande grupprojekt
med seminarieredovisning.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande
kursplan.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat bedöms utifrån
kursens lärandemål. För betyget E ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För
betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande resultat. För betyget C ska
studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten visa ett mycket bra
resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Kursbetyg avgörs av en sammanvägning av studentens resultat på det skriftliga
hemprovet (viktas till 80%) och grupprojektet (viktas till 20 %). Sammanvägningen av
betygen till ett helkursbetyg bygger på en matematisk modell där först
bokstavsbetygen översätts enligt följande: A=5,0; B=4,0; C=3,5; D=3,0 och E=2,5 och
medelvärde för examinationsmomenten sedan beräknas. Avrundning sker neråt, med
undantag för betyget A där resultat 4,5 och över avrundas till A.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten ha fått godkänt på kursen HEKM20, Kritisk
tvärvetenskaplig vetenskapsteori del 1, 7.5 högskolepoäng, eller motsvarande.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurs SIMM22, Social Sciences:
Research Methods in Social Sciences, 15 högskolepoäng eller motsvarande.
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Prov/moment för kursen HEKM22, Humanekologi: Metoder i humanekologi
Gäller från V16
1501 Humanekologi: Metoder i humanekologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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