Samhällsvetenskapliga fakulteten

HEKN14, Human Ecology: Political Ecology, Crisis, and
Identity, 15 högskolepoäng
Human Ecology: Political Ecology, Crisis, and Identity, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi 2016-09-06 att gälla från och med 2017-01-16, vårterminen
2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en obligatorisk kurs på Masterprogrammet i humanekologi – kultur,
makt och hållbarhet (SAHEK), 120 högskolepoäng. Kursen ges också som fristående
kurs.
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 kunskap om och kunna definiera centrala begrepp som klimaträttvisa,
sårbarhet, hegemoni, förnekelse, apokalyps, vildmark, pastoral, natur, samhälle,
konstruktion, hybriditet, agens,
• visa kunskap om och kunna identifiera samband mellan olika krafter och
fenomen inom samhällen och mellan nationer och världsdelar, exempelvis hur
ekologiska kriser förhåller sig till politiska konflikter och artikuleras genom ojämn
fördelning av ekonomiska resurser,
• visa förståelse för och kunna beskriva hur politik, ekonomi, ekologi,
kulturproduktion och identitet samspelar i olika empiriska fall från olika
geografiska regioner,
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• visa förståelse för hur reaktioner på miljökriser skiftar med och präglas av social
kontext, så som den kommer till uttryck i berättelser i litteratur och film, media
och privat konsumtion

Färdighet och förmåga
• tillämpa teoretiska perspektiv med utgångspunkt i bland annat politisk ekonomi,
politisk ekologi, ekokritik, miljöfilosofi, modernitet och postmodernitet,
varufetischism och kulturteori,
• analysera hur samspelet mellan olika krafter på flera sammanhängande nivåer
och skalor, från lokalt till globalt, formar konkreta utvecklingstendenser i tider av
ekologisk kris,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• uppvisa insikt i och ta ställning till centrala frågeställningar i aktuell miljöfilosofi,
samt sätta dem i relation till förståelse av och ingripande i ekologiska kriser,
• kritiskt reflektera över konstruktionen av den egna identiteten och sociokulturella
hemhörigheten genom konsumtion- och livsstilsval, över hur dessa val påverkar
kultur och miljö samt över skapandet av meningsfulla och hållbara livsstilar och
samhällen.

Kursens innehåll
I kursen utvecklas begrepp och analytiska verktyg för ett kritiskt förhållningssätt till
ekologiska kriser, i skärningspunkten mellan politisk ekologi, kultur och identitet.
Genom att närma sig klimatkrisen och besläktade problem från flera teoretiska vinklar
undersöker studenterna hur de reproduceras, förvärras, begripliggörs och utmanas
genom människors kulturellt kodifierade relationer. Studenterna förvärvar djupare
insikter i hur dialektiken mellan politisk ekonomi och individuella begär betingar
krisernas utveckling, hur de avspeglas och problematiseras i kulturyttringar, samt hur
de sätter vedertagna föreställningar om natur och samhälle på prov.
Kursen består av fyra delar med sammanhängande teman:
1. Klimatkrisens politiska ekologi - Inom ramen för temat analyseras
maktrelationerna i en allt varmare värld, från de internationella
förhandlingsborden till klimatkrisens frontlinjer. FN:s klimatförhandlingar
analyseras med hjälp av teorier om hegemoni och kollektiv aktion. Beroendet av
fossila bränslen sätts i relation till ekonomisk makt och tröghet. Kopplingar
mellan klimatförändringar, andra ekologiska kriser, migration och politiska
konflikter undersöks och diskuteras utifrån flera lokala fall.
2. Ekologiska kriser i känsloliv, kultur och identitet - Inom ramen för temat
behandlas hur ekologiska kriser representeras och hanteras i samtida kultur.
Psykologiska reaktioner på kriserna analyseras med hjälp av teorier om bland
annat kollektiv organisering av känsloliv och konsumtion som
identitetskonstruktion. Med utgångspunkt i fältet ekokritik läser studenterna
litteratur och ser film med särskild uppmärksamhet på ekologiska teman. Vidare
behandlas hur livsstilar, identiteter och förmåga till kollektiv aktion påverkas av
internet, sociala medier och digitaliseringsprocesser.
3. Centrala problem i samtida miljöfilosofi - Inom ramen för temat dryftas aktuella
miljöfilosofiska stridsfrågor i ljuset av klimatförändringarna och andra ekologiska
kriser. Positioner som socialkonstruktivism, hybridism, nymaterialism,
posthumanism, politisk ontologi, ekologisk marxism, världsekologi och kritisk
realism tas upp till granskning. Frågor som rör huruvida naturen är socialt
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konstruerad, om och i så fall hur människan skiljer ut sig från andra arter, i vilken
grad natur och samhälle kan skiljas åt, vem som har agens, vad som konstituerar
en ekologisk kris och hur världsbilder hänger samman med politiska intressen
diskuteras ingående.
4. Alternativ och praktik i tider av kris - Inom temat undersöks olika möjligheter att
praktiskt ingripa i de pågående kriserna för att lösa eller mildra dem. Aktörer
som gräsrotsbaserade miljögrupper, ursprungsbefolkningars rörelser och
storskaliga klimatkampanjer tas i beaktande, liksom gröna entreprenörer och
politiska partier. Utbyggnaden av förnybar energi, marknadsmekanismer och
storskaliga tekniska åtgärder så som klimatmanipulation diskuteras.
Grundläggande villkor för ett mer hållbart samhälle tas upp till behandling.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, studentredovisningar och
exkursioner. I denna kurs gäller en stark betoning på dynamiska och interaktiva
undervisningsformer. Varje delmoment bygger på ett aktivt deltagande från
studenterna i seminarier och grupparbeten.
Deltagande i seminarier, redovisningar och exkursioner är obligatoriskt om inte
särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment
erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel 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.

Kursens examination
Examinationen består av muntliga och skriftliga seminarieuppgifterna under kursens
gång, samt ett avslutande skriftligt hemprov.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
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.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E harstudenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C
har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett mycket bra
resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Från betygsskalan ovan undantas seminarieuppgifterna. Som betyg för dessa moment
används någon av beteckningarna Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd
har studenten visat ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd har studenten visat
ett otillräckligt resultat.
Kursbetyg avgörs av studentens resultat på det avlutande skriftliga hemprovet.
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Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten ha:
• en kandidatexamen, vari det ska ingå tre terminer (1–90 högskolepoäng) i
humanekologi eller ett annat relevant ämne, t ex
antropologi, sociologi, geografi, miljövetenskap eller motsvarande
• 22,5 högskolepoäng från Masterprogrammet i humanekologi – kultur, makt och
hållbarhet (SAHEK), eller om kursen läses som fristående kurs, 22,5
högskolepoäng på avancerad nivå.
• Engelska 6

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med HEKN12 Human Ecology: Political
Ecology, Consumption, and Identity (15 högskolepoäng).
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Prov/moment för kursen HEKN14, Human Ecology: Political Ecology, Crisis,
and Identity
Gäller från V17
1601 Human Ecology: Political Ecology, Crisis, and Identity, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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